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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 021/2020/CADMAL

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta n. 247/2020 determinou a 

suspensão dos prazos processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, salvo 

quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito 

com a lei com internação provisória decretada (Art. 9º);

 CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta n. 247/2020 determinou a 

suspensão pelo prazo de 15 (quinze) dias das entrevistas e avaliações 

designadas pelo serviço psicossocial, salvo nos casos de natureza 

urgente e quando houver determinação contrária do magistrado (Art. 10, 

inc. I)

 CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta n. 247/2020 determinou a 

suspensão pelo prazo de 15 (quinze) dias de audiências e sessões 

plenárias do Tribunal do Júri envolvendo processos de réus presos (Art. 

10, inc. III);

 CONSIDERANDO que deverão ser mantidos os atos relativos às 

audiências referentes a processos de adolescentes em conflito com a lei, 

com internação provisória decretada (Art. 11, inc. III);

 CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a atividade dos oficiais 

de justiça na comarca de Alta Floresta / MT no período de 15 dias de 

vigência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavirus) previstas na Portaria Conjunta n. 247, de 16 

de março de 2020;

 CONSIDERANDO a alta exposição a que se submetem os oficiais de 

justiça no ato de cumprimento dos mandados,

 RESOLVE:

 ARTIGO 1º. DETERMINAR que sejam cumpridos pelos oficiais de justiça da 

comarca de Alta Floresta / MT, na vigência da Portaria Conjunta n. 

247/2020, somente os mandados urgentes e os mandados referentes às 

medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com 

internação provisória;

 ARTIGO 2º. DETERMINAR que seja mantida a distribuição setorizada 

vigente pela Portaria 005/2020/DF;

 ARTIGO 3º. DETERMINAR a suspensão da distribuição dos mandados que 

não sejam considerados urgentes no prazo de vigência da Portaria 

Conjunta n. 247/2020.

 P. R. Cumpra-se. Encaminhe-se, via sistema CIA, cópia desta Portaria à 

Diretoria-Geral do TJMT e à unidade da Coordenadoria da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso-CCGJ para 

ciência, em atendimento ao Ofício Circular nº 20/2020-CGJ.

 Alta Floresta-MT, 18 de março de 2020.

 (Assinado Digitalmente)

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001594-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. B. (REQUERENTE)

T. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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

intimar os advogados MIRELLA PRADO, OAB/MS 16.162 e ILTON 

HASIMOTO, OAB/MS 20.529, da decisão a seguir transcrita: "Vistos. Em 

que pese à petição do Sr. E. J. C. e da Sra. M. F. R. para terem acesso aos 

autos, em virtude de serem avós maternos da menor R. C. B, verifica-se 

que o processo já foi sentenciado, inclusive, certificado o trânsito em 

julgado (sentença de Id. 21174708 – certidão de Id. 22805322). É 

importantíssimo ressaltar que o trânsito em julgado acarretou no 

exaurimento da prestação jurisdicional, portanto, é inviável dar acesso aos 

autos aos pleiteantes. Além do mais, o processo tramitou em segredo de 

justiça e só aos envolvidos (as partes e seus procuradores) é permitido 

acesso aos autos (art. 189, inciso II, § 1º do CPC), assim, mesmo que os 

requisitantes sejam avós maternos da menor, não há permissivo que os 

autorize a ter acesso aos autos, e, em virtude disso, o indeferimento do 

pedido é à medida que se impõe. Noutro giro, como já dito anteriormente, 

houve o trânsito em julgado do decisum que nos termos do art. 487, inciso 

III, alínea “b” do CPC resolveu o mérito da demanda, dessa forma, salvo se 

ainda houver pendências do cumprimento da sentença, há que remeter os 

autos ao arquivo definitivo. Ademais, consigne-se que no caso em apreço, 

todos os dispositivos da sentença haviam sido cumpridos, inclusive, o 

processo foi remetido ao arquivo definitivo em 29/08/2019, conforme 

dados extraídos do PJe. Porquanto, diante dos fatos narrados, ante o 

indeferimento do pedido dos avós maternos de acesso aos autos e o 

exaurimento da prestação jurisdicional, há que se remeter, imediatamente 

o feito ao arquivo definitivo. Posto isto, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, procedendo com as baixas e cautelas de praxe. 

Independentemente da ordem do arquivamento, INTIME-SE o subscritor da 

petição de Id. 28025001, para que tome ciência da presente decisão. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000551-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de CIENTIFICAR o Procurador 

da parte requerida, para que a os avós do menor compareçam nesta 

Secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar/retirar o termo de 

compromisso de guarda definitivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002657-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002657-30.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): CICERA APARECIDA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. A SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. 

A. interpôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID. 26784768, 

aduzindo, em síntese, a existência de OMISSÃO, eis que a seguradora 

não tem interesse na prova pericial, ficando certo ainda que não irá 

depositar qualquer valor para pagamento de honorários pericias, logo, 

incabível que este Magistrado fixe o valor relativo aos honorários periciais 

somente em favor da Requerida. É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo. 

Compulsando os autos, verifico que houve a alegada OMISSÃO na 

decisão embargada. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável nas ações de 

cobrança para recebimento ou complementação do seguro DPVAT (REsp. 

n. 1.635.398/PR e REsp n. 1.091.756/MG), tal como arrazoado no agravo, 

a inversão do ônus da prova pode ser decretada com base no art. 373, § 
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1º, do CPC, desde que o magistrado o faça nos casos previstos em lei; 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou; maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário. No caso dos presentes 

autos, evidencia-se a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, 

assim, tenho que a redistribuição do ônus da prova é medida pertinente na 

hipótese em discussão. Logo, se descabe à parte autora a produção da 

prova, em razão da inversão, certamente não se pode obrigá-la a custear 

a prova ou que o Estado o faça antecipadamente, pelo fato dela ser 

beneficiária da justiça gratuita. Assim, é certo aduzir que quem tem o ônus 

de custear a prova é a ré. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os 

presentes embargos nos termos acima citados, que passarão a fazer 

parte integrante da decisão embargada. Publique-se. Registra-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001236-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (EXECUTADO)

SHEILA CRISTINA RAK (EXECUTADO)

ANTONIO ADALBERTO CAETANO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001236-73.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: 

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS, ANTONIO ADALBERTO CAETANO 

DE FREITAS, SHEILA CRISTINA RAK Vistos. Trata-se de pedido de 

informações via sistema Infojud, para verificar a existência de bens em 

nome da parte executada. Com efeito, neste momento processual DEFIRO 

no que concerne a pesquisa via sistema INFOJUD, de modo a obter as 03 

(três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada, 

Alessandro Acosta de Freitas (CPF nº 905.400.859-87), Antônio Adalberto 

Caetano de Freitas (CPF n° 235.661.839-20) e Sheila Cristina Rak (CPF n° 

026.889.929-02). Realizada a busca, com a resposta, verifica-se 

infrutífera quanto a localização de bens e/ou direitos nas declarações de 

IRPF dos executados. Nesta oportunidade, em consonância com o 

disposto no art. 477, caput da CNGCJ, junto aos autos os extratos e 

determino que a secretaria providencie que o documento permaneça em 

segredo (sigilo), liberado o acesso as partes do processo. INTIME-SE o 

exequente para dar prosseguimento efetivo ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser determinado o arquivamento provisório dos 

autos, nos moldes do art. 921, inciso III, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito, tendo em vista que em consulta do endereço, via 

sistema INFOJUD, foram localizados endereços já diligenciados no feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003830-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROCHA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001204-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. Z. M. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do patrono da parte 

autora acerca da decisão de ID 30206332, abaixo transcrita: Vistos, etc. 

Compulsando os autos, vislumbro a falta de documento imprescindível 

para verificar a adequação do pedido de guarda unilateral, porquanto, pelo 

que consta nos autos, ao autor foram concedidas as guardas unilaterais 

de ambas as filhas por acordo em divórcio, que não foi colacionado 

integralmente aos autos. Não tendo havido alteração na guarda de direito, 

esta ainda pertence ao autor, de modo que novo pedido neste sentido é 

desnecessário, prejudicando o interesse processual. Desta feita, nos 

termos do art. 320, do CPC, determino a intimação do autor para, em 15 

(quine) dias, trazer cópia do acordo celebrado quando do divórcio com a 

requerida e posterior termo de guarda de N. Z. M. R. a ela conferido, se 

existente, sob pena de indeferimento da exordial. Permanecendo a guarda 

unilateral das filhas ao autor, neste interstício, poderá o autor alterar seu 

pedido, adequando-o à sua devida pretensão, a fim de demonstrar seu 

interesse processual. Intime-se.

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

Processo Número: 1003231-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes acerca 

da sentença proferida nos autos, abaixo transcrita: Vistos etc. Trata-se 

de ação revisional de alimentos proposta por W. A. P., em face de A. H. P. 

, representado pela genitora, A. D. da C.. Assevera que em 31 de maio de 

2017 as parte entabularam acordo em relação aos alimentos devidos ao 

infante, no importe de 213% do salário mínimo vigente. Prossegue 

relatando que está desempregado, como consta em sua CTPS, motivo pelo 

qual acordou verbalmente com a requerida que pagaria o importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais) mensais, o que fez regularmente, sendo 

surpreendido ao ser intimado para pagamento do valor remanescente do 

débito. Aduz que atualmente não tem condições de pagar os alimentos no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Requereu, liminarmente, a 

minoração da verba para R$ 500,00 (quinhentos reais), equivalente a 

52,4% do salário mínimo vigente, e, no mérito, a confirmação da redução. 

Juntou documentos. Indeferida a liminar sob ID 15218483. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação sob ID 16547276, alegando 

que ao tempo da celebração do acordo e a fixação dos alimentos em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), o autor também era desempregado, e, assim, 

somente pode ter outra fonte de renda, não devendo ser acolhido este 
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argumento neste momento. Pediu a improcedência. Réplica sob ID 

17070784. O Parquet pugnou pela designação de audiência de instrução, 

a fim de complementar o acervo probatório. Saneado o feito, 

consignando-se a impossibilidade de julgamento antecipado pela falta de 

provas da alegada alteração da capacidade econômica do autor, foram 

estabelecidos os pontos relevantes para a cognição judicial e determinada 

nova intimação, a fim de que eventuais diligências probatórias fossem 

indicadas (ID 18558549). Manifestação do réu pela improcedência (ID 

20129717). Certificado o decurso do prazo da autora para manifestação 

acerca da decisão saneadora (ID 26807687). É a síntese. Decido. Diante 

do pedido genérico de produção de provas tecido pelo autor em sua 

exordial e pela ausência de indicação de provas complementares a serem 

produzidas, declaro encerrada a fase instrutória e procedo ao julgamento. 

Antes, contudo, retifico o valor da causa de modo a corresponde a doze 

prestações mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor atribuído aos 

alimentos, resultando no total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), 

cabendo à Secretaria a retificação junto ao PJe. Como se sabe, o título 

judicial que disciplina acerca da prestação alimentícia não se sujeita ao 

trânsito em julgado, podendo ser pleiteada a revisão ou o cancelamento 

deste encargo quando, por eventos supervenientes, venha a ser alterado 

o estado de fato ou de direito das partes. Nesse sentido, disciplina o art. 

15 da Lei nº 5.478/68 e art. 1699 do Código Civil: “Art. 15. A decisão 

judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo 

ser revista, em face da modificação da situação financeira dos 

interessados. Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na 

situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução ou majoração do encargo.” Assim, a revisão dos alimentos 

somente é admitida quando sobrevier mudança na situação financeira do 

alimentante ou do alimentado, a qual deve ser cabalmente demonstrada. 

Os alimentos devem ser fixados, sempre, na proporção das necessidades 

do alimentando e dos recursos do alimentante, nos termos do art. 1.694, 

§1º, do Código Civil. Compulsando os autos, denota-se que 31.05.2017, 

em acordo entabulado entre as partes, restou estabelecido que o 

requerido pagaria ao filho, ora requerido, a título de alimentos, o 

equivalente a 213% (duzentos e treze por cento) do salário mínimo 

vigente. Conforme a CTPS sob ID 15215616, na aludida data, o autor já 

encontrava-se desempregado, e, ainda assim, submeteu-se ao pagamento 

do referido valor a título de alimentos. A despeito de ter alegado alteração 

em sua capacidade econômica, o único documento apresentado pelo 

requerente consiste em sua carteira de trabalho. Logo, não há respaldo 

documental para a conclusão de que houve minoração dos recursos 

econômicos disponíveis ao autor. Em sentido contrário, os áudios trazidos 

aos autos revelam, inequivocamente, que o requerente exercer atividade 

laboral e tem condições de dar a segurança necessária ao filho (ID 

16547283). Por tudo quanto consta nos autos, há provas de que o autor 

trabalha regular e informalmente, e não há qualquer indício de que sua 

capacidade econômica tenha sido diminuída. Noutro sentido, a 

necessidade o alimentando é presumida, não havendo também qualquer 

elemento probatório que permita concluir que o valor pago excede as 

necessidades da criança. Desta feita, é impositiva a improcedência da 

pretensão. Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I , do CPC, extingo 

o feito com resolução de mérito e julgo improcedente o pedido. Condeno o 

autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade 

suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003663-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (EXECUTADO)

 

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

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

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

Processo Número: 1003020-17.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. Z. (AUTOR(A))

U. Z. (AUTOR(A))

K. S. Z. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003020-17.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): E. M. Z., K. S. Z., UENDER ZANOL REU: JOSIMAR DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Tendo em vista as medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria 

Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, 

dentre outras ações, recomendou o reagendamento de audiências não 

urgentes, reputo prudente o cancelamento da solenidade agendada, para 

posterior realização em data ainda a ser aprazada. Dê-se ciência aos 

interessados. Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de março de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002037-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDELAINE INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

para intimar o(a) patrono(a) da parte autora acerca do Laudo Pericial de id. 

30324660 para manifestação no prazo de dez (10) dias. OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

Termos do Artigo 9.º da Lei Nº. 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON PAIVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

para intimar o(a)s patrono(a)s das partes acerca do Laudo Pericial de id. 

30324662 para manifestação no prazo de cinco (05) dias, oportunidade 

em que poderão requerer complementação na atividade probatória, sob 

pena de preclusão e julgamento imediato. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

Artigo 9.º da Lei Nº. 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DOS SANTOS SCHMITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

para intimar o(a)s patrono(a)s das partes acerca do Laudo Pericial de id. 

30324664 para manifestação no prazo de cinco (05) dias, oportunidade 

em que poderão requerer complementação na atividade probatória, sob 

pena de preclusão. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

Nº. 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCIMAR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

para intimar o(a)s patrono(a)s da parte autora acerca do Laudo Pericial de 

id. 30324666 para manifestação no prazo de dez (10) dias. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003455-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALEXANDRE PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

para intimar o(a)s patrono(a)s da parte autora acerca do Laudo Pericial de 

id. 30324668 para manifestação no prazo de dez (10) dias. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 109851 Nr: 5380-49.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abrahão Lincon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença promovido 

por Abrahão Lincon da Silva em face de OI S/A. Na impugnação ao 

cumprimento de sentença às fls. 187/193, alegou a executada que há 

excesso nos cálculos apresentados pela exequente às fls. 180/183, 

porquanto, tratando-se de crédito concursal, deve o crédito ser atualizado 

somente até a data do deferimento do processamento da recuperação 

judicial, em 20.06.2016. Intimada para manifestação, a parte exequente 

concordou com os cálculos trazidos pela executada (fl. 203). É a síntese. 

Decido. (...) Sendo o crédito concursal, submete-se este feito ao juízo da 

recuperação judicial, devendo ser o aludido crédito ser liquidado, 

aplicando-se juros e correção monetária até a data de 20.06.2016, tal 

como fizera a executada às fls. 187/193, estando corretos os parâmetros 

utilizados, como reconheceu a parte exequente à fl. 203. Diante do 

reconhecimento, é incontroversa a existência de excesso no cálculo 

inicialmente apresentado, motivo pelo qual, havendo sucumbência neste 

tocante, impositiva é a condenação da exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) da diferença 

apurada. No mais, HOMOLOGO o cálculo apresentado à fl. 189-v, no valor 

de R$ 18.011,50 (dezoito mil e oito reais e cinquenta centavos), e extingo 

o feito, com fulcro no art. 924, III, do CPC, devendo ser expedida certidão 

de crédito no referido valor, a fim de que seja levada ao juízo da 

recuperação para a habilitação do crédito. Como registrado, condeno a 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da 

parte executada, no importe de 10% (dez por cento) da diferença do 

cálculo apresentado à fl. 184 com o montante ora homologado, ficando a 

exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64300 Nr: 3099-62.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bezerra de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se alvará conforme requerido à fl. 209.

Após, aguarde-se o depósito do crédito principal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 95354 Nr: 3694-90.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Arcanjo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ribeiro Taques Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos Resende - 

OAB:MT/6.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339-O

 Vistos, etc.

Tendo em vista as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras 

ações, recomendou o reagendamento de audiências não urgentes, reputo 

prudente o cancelamento da solenidade agendada, para posterior 

realização em data ainda a ser aprazada.

Dê-se ciência aos interessados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 133606 Nr: 7069-60.2015.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Angelica Patricia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Altaliança Ltda Epp, Diagnóstico da 

América S/A, Fundação Pio XII - Hospital do Cancer de Barretos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson de Souza Brandão 

Júnior - OAB:357.723/SP, Antonio Alves da Silva - OAB:19004, 

Aurélio Fröner Vilela - OAB:273.477/SP, Bruno Calaça Caixeta - 

OAB:317.691/SP, Bruno Lourenço de Lima - OAB:321.008/SP, 

Eduardo Peluzo Abreu - OAB:234.122/SP, Jonatas Ribeiro 

Benevides - OAB:317.531/SP, Jordana Boldori - OAB:13915/MT, 

Patrícia de Carvalho - OAB:284.273/SP, Ricardo Gomes Calil - 

OAB:198.566/SP, SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:13374, 

Zaiden Geraige Neto - OAB:131827/SP

 Vistos, etc.

Com o retorno da carta precatória devidamente cumprida, determino a 

intimação das partes, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

se quiserem, complementem suas derradeiras alegações, começando pela 

parte autora, seguida pelo Hospital Altaliança Ltda EPP, Diagnóstico da 

América S/A e Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154388 Nr: 517-27.2011.811.0102

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NGdCL, MPdEdMG, AdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPLdA, DdS, RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMILI GALVÃO 

ARANHA, para devolução dos autos nº 517-27.2011.811.0102, Protocolo 

154388, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001149-49.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA LUIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001149-49.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): SEBASTIAO PEREIRA LUIS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que, dentre outras ações, recomendou o 

reagendamento de audiências não urgentes, reputo prudente o 

cancelamento da solenidade agendada, para posterior realização em data 

ainda a ser aprazada. Dê-se ciência aos interessados. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003443-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003443-11.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): PAULO RODRIGUES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. Tendo em vista as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que, dentre outras ações, recomendou o 

reagendamento de audiências não urgentes, reputo prudente o 

cancelamento da solenidade agendada, para posterior realização em data 

ainda a ser aprazada. Dê-se ciência aos interessados. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003635-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURITA DA SILVA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003635-41.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ISAURITA DA SILVA PIRES REU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, etc. Tendo 

em vista as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras ações, 

recomendou o reagendamento de audiências não urgentes, reputo 

prudente o cancelamento da solenidade agendada, para posterior 

realização em data ainda a ser aprazada. Dê-se ciência aos interessados. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001948-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRIDOLINO DORNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001948-63.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): FRIDOLINO DORNER REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. Tendo em vista as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que, dentre outras ações, recomendou o 

reagendamento de audiências não urgentes, reputo prudente o 

cancelamento da solenidade agendada, para posterior realização em data 

ainda a ser aprazada. Dê-se ciência aos interessados. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

EDNALVA SANTINA RICARDO (TESTEMUNHA)

ADALTO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

MAGNA GECILMA FREIRE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))
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PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000706-35.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LUCIA DE SOUZA TESTEMUNHA: EDNALVA SANTINA 

RICARDO, ADALTO DE SOUZA, MAGNA GECILMA FREIRE REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Tendo em 

vista as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras ações, 

recomendou o reagendamento de audiências não urgentes, reputo 

prudente o cancelamento da solenidade agendada, para posterior 

realização em data ainda a ser aprazada. Dê-se ciência aos interessados. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000792-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO XAVIER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Jorge Luiz Lisboa Alves (CONFINANTES)

José Lira da Silva (CONFINANTES)

Paloma Rosa da Silva, (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000792-06.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE APARECIDO XAVIER REU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, etc. Tendo 

em vista as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras ações, 

recomendou o reagendamento de audiências não urgentes, reputo 

prudente o cancelamento da solenidade agendada, para posterior 

realização em data ainda a ser aprazada. Dê-se ciência aos interessados. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001909-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA FREITAS DIAS (AUTOR(A))

JOSE ESPEDITO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001909-32.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE ESPEDITO DIAS, MARIA DA GUIA FREITAS DIAS REU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos, etc. Tendo em vista as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) estabelecidas 

pela Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que, dentre outras ações, recomendou o reagendamento de 

audiências não urgentes, reputo prudente o cancelamento da solenidade 

agendada, para posterior realização em data ainda a ser aprazada. Dê-se 

ciência aos interessados. Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001377-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001377-29.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA DO CARMO SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. Tendo em vista as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que, dentre outras ações, recomendou o 

reagendamento de audiências não urgentes, reputo prudente o 

cancelamento da solenidade agendada, para posterior realização em data 

ainda a ser aprazada. Dê-se ciência aos interessados. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001903-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PERES ZANI RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001903-25.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARTA PERES ZANI RAMOS REU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, etc. Tendo 

em vista as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras ações, 

recomendou o reagendamento de audiências não urgentes, reputo 

prudente o cancelamento da solenidade agendada, para posterior 

realização em data ainda a ser aprazada. Dê-se ciência aos interessados. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LUIZ SOARES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001245-35.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): RAIMUNDA LUIZ SOARES GONCALVES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista as 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras ações, recomendou 

o reagendamento de audiências não urgentes, reputo prudente o 

cancelamento da solenidade agendada, para posterior realização em data 

ainda a ser aprazada. Dê-se ciência aos interessados. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004651-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004651-30.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LUCIA MARIA ALVES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista as medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que, dentre outras ações, recomendou o 

reagendamento de audiências não urgentes, reputo prudente o 

cancelamento da solenidade agendada, para posterior realização em data 

ainda a ser aprazada. Dê-se ciência aos interessados. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004548-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO APARECIDO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

JOSE MICIAS DA COSTA (TESTEMUNHA)

OSVALDO CARLOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004548-23.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): CLAUDEMIRO APARECIDO RODRIGUES REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que, dentre outras ações, recomendou o 

reagendamento de audiências não urgentes, reputo prudente o 

cancelamento da solenidade agendada, para posterior realização em data 

ainda a ser aprazada. Dê-se ciência aos interessados. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 17 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001239-23.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001239-23.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): ANA MARIA BISPO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em 

folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição 

do indébito e danos morais, ajuizada por ANA MARIA BISPO em face de 

BANCO BGN/CETELEM S/A. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, 

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

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

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

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Verifica-se que o presente caso 

trata de relação de consumo. Desse modo, no que concerne à matéria 

probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, determino a inversão 

do ônus da prova em favor dos consumidores. Ademais, nos termos do 

art. 334 do CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21/05/2020, 

às 12h30, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca. Citem-se os réus com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, para que compareçam à audiência 

designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado dos 

autores ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória 

à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelos autores (CPC art. 344). 

Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

12 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001222-84.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIANA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001222-84.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): JOANA MARIANA VICENTE REU: BANCO PAN Vistos. Trata-se 

de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de 

pagamento cumulada com repetição do indébito e danos morais, ajuizada 

por JOANA MARIANA VICENTE em face de BANCO PANAMERICANO S.A. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

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

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

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

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

audiência de conciliação para o dia 21/05/2020, às 12h00, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca. Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 
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contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado dos autores ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 12 de 

março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002982-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. G. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002982-39.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ANTONIO MESSIAS GONCALVES DE ARAUJO REQUERIDO: 

SELMA DA SILVA ARAÚJO Vistos, etc. Inicialmente, consigno, com 

relação à manifestação às fls. 64/65 (ID 24949412), que entendeu este 

juízo pela necessidade de intimação do Órgão Ministerial, em virtude da 

noticiada situação de risco vivenciada por Kauã Silva de Araújo, para o fim 

de dar ciência da situação a um dos legitimados à defesa dos interesses 

do infante e para a promoção de eventuais medidas consideradas 

necessárias. Neste ponto, não vislumbro equívoco do juízo. Ademais, 

destaco que o deslinde do procedimento está obstado pela impossibilidade 

de realização de providência a ser cumprida diretamente pela parte autora, 

consistente em estudo psicossocial. Como constatou a equipe 

multidisciplinar (ID 18135720), o requerente mudou de endereço sem 

comunicar ao juízo, prejudicando o andamento do feito. Logo, incabível 

determinar sua intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, 

exatamente não ser localizado. Contudo, visando evitar a negativa de 

prestação jurisdicional, promovendo o princípio da cooperação e 

primordialmente prezando pelo melhor interesse do menor, por entender 

necessária a continuidade de atuação judicial em seu favor, procedeu 

este juízo à busca de endereço do autor pelo Infoseg, logrando êxito em 

encontrar seu possível endereço atual, situado no município de Taboão da 

Serra-SP. Excepcionando as regras gerais de fixação de competência 

previstas no Código de Processo Civil, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente prevê que nos feitos de sua incidência a competência será 

firmada segundo os critérios dispostos em seu art. 147, que dispõe: “Art. 

147. A competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou 

responsável; II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à 

falta dos pais ou responsável. § 1º. Nos casos de ato infracional, será 

competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as 

regras de conexão, continência e prevenção. § 2º A execução das 

medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos 

pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a 

criança ou adolescente. § 3º Em caso de infração cometida através de 

transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma 

comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade 

judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença 

eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo 

estado”. As normas dispostas nos incisos I e II versam sobre a regra do 

“juízo imediato”, que mantém maior proximidade com os infantes, e, por 

conseguinte, possui melhor condições de acompanhar e adotar as 

medidas necessárias. A partir de tais normas, a jurisprudência pátria 

passou a admitir a exceção do princípio da “perpetuatio jurisdiciones”, 

estabelecido pelo art. 43 do CPC, em tutela ao melhor interesse dos 

menores. No caso em apreço, o adolescente mudou-se com o genitor para 

Taboão da Serra-SP, ensejando, assim, o deslocamento da competência 

para a referida comarca. Nessa trilha jurídica: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. 

REGRA ESPECIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DO JUIZ IMEDIATO. 

CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 

JUÍZO DA SEDE DA RESIDÊNCIA DA MENOR E DA SUA GENITORA 

RECURSO DESPROVIDO. Em caso análogo, a corte da cidadania firmou o 

entendimento de que, a competência pode ser modificada, mesmo para as 

medidas protetivas relacionadas com os direitos da criança e do 

adolescente. (TJMT; AI 144476/2015; Juara; Relª Desª Serly Marcondes 

Alves; Julg. 27/01/2016; DJMT 01/02/2016; Pág. 92). Ante o exposto, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo e DETERMINO a REMESSA dos 

presentes autos ao r. juízo da Comarca de Taboão da Serra-SP, em 

observância ao disposto nos artigos 6° e 147 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com as devidas baixas. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 18 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001298-11.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARIA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001298-11.2020.8.11.0007 

AUTOR: ROSE MARIA VIEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. ROSE MARIA VIEIRA WANDEKOCKEN ajuizou ação 

previdenciária de aposentadoria por idade rural, com pedido de tutela de 

urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Sustenta a autora preencher os requisitos necessários à concessão do 

benefício pleiteado, inclusive mediante tutela antecipada. Juntou 

documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da 

Justiça. Trata-se de pedido de antecipação de tutela visando ordem judicial 

para compelir a imediata implantação do benefício de aposentadoria por 

idade rural. Para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, exige-se a comprovação de elementos que 

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

resultado útil do processo. Todavia, para fins da tutela antecipada 

pretendida, não é admissível início de prova material quando não 

corroborada por prova testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade rural, nos termos do § 3º do art. 55 da Lei nº 

8.213/91. De acordo com a jurisprudência, para a demonstração do tempo 

de serviço rural para concessão do benefício almejado, é necessária a 

apresentação de início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal. In casu, a prova testemunhal deverá ser produzida em Juízo, 

no momento oportuno. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL A SER CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA 

ANTECIPADA. 1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que 

desconhecido o conteúdo econômico do pleito, inaplicável o § 2º do artigo 

475 do Código de Processo Civil. Igualmente não incide o § 3º desse 

artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

deste Tribunal ou do tribunal superior competente. 2. Muito embora o art. 

273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela 

pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, 

total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o 

órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do 

direito material alegado. Precedentes desta Corte. 3. A sentença julgou 

procedente o pedido inicial, sem a oitiva de testemunhas, por considerar 

suficiente a prova material juntada aos autos, dispensando a produção de 

prova testemunhal. 4. Não obstante tenha sido juntado aos autos início 

razoável de prova material do exercício de atividade rural, verifica-se, 

contudo, que tais documentos não fazem prova direta sobre a sua 

atividade profissional, de forma a autorizar o deferimento do pedido de 

aposentadoria. Na hipótese, é forçoso anular a sentença, para que seja 

colhida a prova testemunhal e examinada a pretensão como de direito. 

Precedentes desta Corte. 5. Embora seja necessária, para comprovação 

do direito ao recebimento da aposentadoria rural por idade, a 
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demonstração simultânea de início razoável de prova material, 

corroborada por prova testemunhal, verifica-se, pelas regras ordinárias 

de experiência, que a existência nos autos de documentação registrando 

o labor rural, amplamente aceita pela jurisprudência e contemporânea aos 

fatos a que se visa comprovar, confere verossimilhança ao direito alegado 

na inicial, pelo que, impõe-se, nesses casos, a antecipação do provimento 

jurisdicional, ainda que em caráter excepcional, determinando-se a 

implantação imediata do benefício, até o julgamento final da presente ação, 

evitando-se, assim, maiores prejuízos à parte autora que não concorreu 

para a demora na solução do direito aqui vindicado. 6. Sentença anulada. 

7. Remessa oficial e apelação do INSS a que se dá parcial provimento. 8. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias, com 

comunicação imediata à autarquia previdenciária. (TRF-1 - AC 

249573120124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON 

GUEDES, Julgamento: 28/05/2014, Publicação: 18/07/2014). 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. 

ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. É devido o reconhecimento 

do tempo de serviço rural, em regime de economia familiar, quando 

comprovado mediante início de prova material corroborado por 

testemunhas. 2. A formação de um juízo seguro acerca da situação fática 

exige a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas 

cujos depoimentos possam corroborar o início de prova material trazido 

aos autos pela demandante, com a prolação de nova sentença. (TRF-4 - 

AC 226917820134049999 PR 0022691-78.2013.404.9999, Relator: CELSO 

KIPPER, Julgamento: 05/11/2014, Publicação: D.E. 14/11/2014). Dessa 

forma, inexistente nos autos prova suficiente do exercício da atividade 

rural da parte autora, inviável se torna a concessão da tutela de urgência 

antes da produção da prova testemunhal, em face da ausência de um dos 

seus requisitos, qual seja a probabilidade do direito alegado. Em face do 

exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (Novo 

CPC, arts. 182 e 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta Floresta, 18 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003049-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. Q. M. (REQUERIDO)

G. Q. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR OAB - MT3735/O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA ANTONIO QUIXABEIRA MACHADO OAB - 021.517.221-39 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003049-67.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de divórcio litigioso c.c guarda, visitas, alimentos e partilha de bens movida 

por LUIS RICARDO MACHADO MAGALHÃES, em desfavor de FABIANA 

ANTONIO QUIXABEIRA MACHADO, por si, e, representando os filhos 

menores MARIANA QUIXABEIRA MACHADO e GABRIEL QUIXABEIRA 

MACHADO. Recebida a inicial, fora designada audiência conciliatória, a 

qual restou inexitosa. No Id 25230836 a parte requerente aportou 

declaração acerca da realização da “oficina Pais e Mães Online – Turma 

3”. Contestação apresentada sob o Id n. Id 25555287. Impugnação à 

contestação aportada no Id 26397848. Parecer Ministerial, o qual requereu 

o julgamento antecipado parcial de mérito em relação à guarda, visitas e 

divórcio, em razão da concordância da parte requerida com o pedido da 

parte autora, bem como a designação de audiência instrutória e a 

realização de estudo psicossocial do caso. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, 

verifica-se que houve o reconhecimento parcial dos pedidos pela parte 

requerida no que tange ao divórcio, partilha de bens, guarda e visitas, 

sendo que, HOMOLOGO-OS e JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso III, “a” do Código de Processo 

Civil. Desta feita, com fundamento no art. 226, § 6º da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, 

DECRETO O DIVÓRCIO de LUIS RICARDO MACHADO MAGALHÃES e 

FABIANA ANTONIO QUIXABEIRA MACHADO. EXPEÇA-SE mandado para 

averbação da sentença à margem do assento de casamento no Cartório 

competente, devendo constar inclusive que a requerente voltará usar o 

nome de solteira, qual seja, FABIANA ANTONIO QUIXABEIRA, solicitando a 

remessa ao Juízo de via do documento devidamente registrada. Ainda, 

EXPEÇA-SE termo de guarda dos menores em favor da genitora, Sra. 

FABIANA ANTONIO QUIXABEIRA. Registro, também, que o direito de 

visitas, na forma como estipulada, atende aos interesses dos menores. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

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

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

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

do CPC/2015, eis que defiro a ambas as partes o beneficio da justiça 

gratuita. PROSSEGUE o feito quanto à discussão dos valores alimentícios 

em favor dos menores, bem como em relação à suposta dívida referente 

aos cheques. PASSO A SANEAR O FEITO. INEXISTE preliminar, não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), ou julgamento 

antecipado da lide (CPC, art. 355). FIXO os seguintes pontos 

controvertidos (CPC, art. 357, IV): a) a alteração da situação financeira da 

parte autora após a celebração do acordo verbal no qual restou 

estabelecido a verba alimentícia na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

para cada menor, mensalmente, mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extras; b) a existência de dívida e seu eventual valor referente 

aos cheques entregues à parte requerida. Por inexistir outras questões 

processuais a serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo 

saneado. Em consequência, DEFIRO a produção de prova oral em 

audiência, consistente na oitiva das partes e suas testemunhas. DESIGNO 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de agosto 

de 2020, às 13h:30min, oportunidade em que serão inquiridas as partes e 

as testemunhas, a serem arroladas no prazo de 10 (dez) dias, caso não 

tenham sido indicadas nos autos. DETERMINO a realização de estudo 

social, devendo ser intimada a assistente social do Juízo para que realize 

o referido estudo, com a parte requerida, bem como com a menor, 

encaminhando o relatório no prazo de 20 (vinte) dias. EXPEÇA-SE carta 

precatória, visando à realização de estudo social com a parte autora. 

CONSIGNO que os referidos estudos sociais deverão ser juntados aos 

autos até a data da realização da audiência designada. INTIME-SE a parte 

autora e a parte requerida, na pessoa de seu patrono, via sistema DJE. Em 

relação às suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, caberá ao 

advogado da parte autora e da requerida intimá-las, dispensando-se a 

intimação do juízo, salvo nos casos do §4º do mesmo dispositivo legal. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, MT, 17 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000583-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT7010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FÁTIMA CARLOS (REQUERIDO)

MILTON DO NASCIMENTO CARLOS (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001045-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO VILA NOVA SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001045-62.2016.8.11.0007 Vistos. 1) Considerando 

a peculiaridade do caso, em que a distribuição da ação se deu em 

22.11.2016 e que até a presente data não ocorrera a citação do 

demandado em decorrência das inúmeras tentativas infrutíferas de se 

obter prévio laudo pericial, DETERMINO a citação do requerido, devendo 

constar as advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para 

contestar de trinta (30) dias. 2) Se, eventualmente, com a contestação, a 

parte requerida suscitar matéria preliminar, ou, se juntar documentos 

novos, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze 

(15) dias. 3) Outrossim, tendo em vista a certidão retro, destituo a perita 

nomeada e, independentemente de compromisso, NOMEIO como perito 

judicial, Dra. Letícia Rosa de Andrade – CRM/MT nº 9120, para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 25.08.2020, às 17h40m, no prédio 

deste Fórum (sala de fisioterapia). 4) INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação 

e do dia e horário designado, via e-mail mediante confirmação de 

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

deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir 

da data da realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação da 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. 5) CUMPRA-SE as demais determinações sob 

o ID 4153756, considerando a majoração dos honorários periciais sob o ID 

21845190. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 16 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004051-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIRO SCARPARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004051-09.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos 

materiais e morais proposta por Olmiro Scarparo em face de One 

Assessoria Empresarial Ltda. Alega que foi surpreendido com a realização 

de descontos mensais em sua conta bancária, junto à Caixa Econômica 

Federal (agencia 1385, op. 013, conta 65.557-0), no valor de R$ 25,00 

(vinte e cinco reais), relativo ao contrato n. 902421, eis que jamais 

entabulou qualquer contrato com a requerida. Assim, requer seja 

declarada a inexistência desse contrato, com a consequente exclusão 

dos descontos mensais, a restituição do valor indevidamente descontado 

de sua conta bancária e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais sofridos. Com a inicial, vieram os 

documentos. Recebida a inicial, deferiu-se a Gratuidade de Justiça, a 

inversão do ônus da prova, designou-se audiência de conciliação e 

determinou-se a citação/intimação da requerida (Id 16490099), a qual 

ocorreu (Id 18855518). A audiência de conciliação restou infrutífera, 

diante da ausência da requerida (Id 20124023), a qual igualmente não 

ofertou Contestação, pelo que, o Autor pugnou pelo julgamento antecipado 

da lide (Id 21950412). É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, decreto a REVELIA da empresa requerida, eis que, 

devidamente citada, não ofertou Contestação. Os pedidos procedem. Com 

efeito, a partir do conjunto processual-probatório, tem-se que o Autor não 

contratou a prestação de serviços com a requerida (contrato n. 902421, 

no valor de R$ 25,00 vinte e cinco reais mensais), pelo que, indevida foi a 

cobrança e desconto mensal desse quantum junto à conta bancária do 

Autor. No ponto, diante da inércia da requerida em se desincumbir de seu 

ônus probatório, tenho que a alegação inicial d Autor deve ser acolhida. 

Desse forma, ilícito foi o ato praticado pela empresa requerida (cobrança 

indevida c/c descontos mensais junto à conta bancária do Autor). Em 

consequência, essa responde pelos danos materiais e morais causados à 

Autora. Nesse sentido: EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – 

ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, 

VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – 

CONFIGURADOS – MINORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO 

RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - SÚMULAS Nº 

54/Nº 362/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O ônus 

de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor é do réu.O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade 

resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão 

dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ 

AgRg no Ag 1365711/RS).A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade 

para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza.Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária 

do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) 

Dessa forma, quanto aos danos materiais, devida é sua restituição, de 

forma simples ao autor, eis que não foi comprovada má-fé por parte da 

requerida. Ainda, em razão da realização de descontos mensais, junto à 

conta bancária do Autor, configurados os danos morais, pelo que passo à 

fixação do quantum indenizatório em patamar que observe os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (neminem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da 

vítima e o do causador do dano, para que a compensação não resulte 

inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades 

reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando para os 

critérios mencionados, além das peculiaridades do caso sub examine, fixo 

a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por 

entender que tal quantum se afigura razoável. Ante o exposto, julgo 

procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para DECLARAR a inexistência 

do contrato n. 902421, no valor de R$ 25,00 vinte e cinco reais mensais e 

determinar a EXCLUSÃO dos descontos mensais, junto à conta bancária 

de titularidade do Autor (Caixa Econômica Federal, agencia 1385, op. 013, 

conta 65.557-0), bem como para CONDENAR a requerida à restituição dos 

valores descontados indevidamente, à título de danos materiais e R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, esse a ser atualizado 

através correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (cada 

desconto indevido, iniciado em setembro de 2017). Ante a sucumbência, 

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para a 

EXCLUSÃO dos descontos mensais, junto à conta bancária de titularidade 

do Autor (Caixa Econômica Federal, agencia 1385, op. 013, conta 

65.557-0), relativo ao contrato n. 902421, no valor de R$ 25,00 vinte e 

cinco reais mensais. Após o trânsito em julgado, caso, não haja o 

requerimento de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

arquivo, com as baixas pertinentes. Intime-se. Alta Floresta, MT, 17 de 

março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001307-70.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001307-70.2020.8.11.0007 Vistos. Navegando 

minuciosamente os autos, verifica-se que a parte autora juntou extrato 

com inúmeros empréstimos supostamente indevidos realizados em nome 

da parte autora, portanto, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, vez que deverá apontar no extrato 

colacionado junto ao Id n. 30430034, o contrato discutido na presente 

ação, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE e, conclusos. Alta Floresta, MT, 17 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001309-40.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001309-40.2020.8.11.0007 Vistos. Navegando 

minuciosamente os autos, verifica-se que a parte autora juntou extrato 

com inúmeros empréstimos supostamente indevidos realizados em nome 

da parte autora, portanto, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, vez que deverá apontar no extrato 

colacionado junto ao Id n. 30430975, o contrato discutido na presente 

ação, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE e, conclusos. Alta Floresta, MT, 17 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000222-49.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARINHO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000222-49.2020.8.11.0007 Vistos. Navegando 

minuciosamente os autos, verifica-se que a parte autora juntou extrato 

com inúmeros empréstimos supostamente indevidos realizados em nome 

da parte autora, portanto, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, vez que deverá apontar no extrato 

colacionado junto ao Id n. 28253240, o contrato discutido na presente 

ação, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE e, conclusos. Alta Floresta, MT, 17 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000391-36.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILEI VOLPE OAB - MT3240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

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

sob Id 30445201; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005515-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LITERCILIO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

para, em 15 dias, querendo, apresentar impugnação à contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003563-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RAMIRES KLOCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR LUIZ KLOCK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

 

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

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

Cumprimento de Sentença de Id 30479441, trazida pela Parte Requerida; II) 

intimar a Parte Autora, na figura de seus Advogados, para manifestar-se 

sobre os argumentos ali expendidos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnando o que entender pertinente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48578 Nr: 664-86.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

de 15 (quinze) dias, pugnando o que entender pertinente em direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134732 Nr: 174-49.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ramos da Silva, Almerinda dos Santos Zanon da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Cotia

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

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

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

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

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

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Manoel 
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Ramos da Silva e Almerinda dos Santos Zanon da SIlva em face de 

Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

pleiteando o domínio do imóvel denominado Lote Urbano nº 02, quadra nº 

RS-5, Loteamento Residencial Carlinda I, com área de 3.600,00 m2 (três mil 

e seiscentos metros quadrados), objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, 

do CRI da Comarca de Alta Floresta-MT.

Despacho/Decisão: Vistos.1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais.2) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito 

indisponível para o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por 

hora, a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do 

Novo Código de Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, devendo constar que o 

prazo para responder aos termos da presente ação é de15 (quinze) dias, 

e que, não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 

344, do CPC.4) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo 

autor, no prazo de 10 dias, caso não tenham sido indicados e, por edital, 

com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 

259, I,do CPC, para contestarem no prazo legal.5) Em analogia ao art. 

216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE 

para manifestarem interesse na causa, os representantes da União, 

Estado e Município.Intime-se.Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

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

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

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

digitei.

Alta Floresta, 17 de março de 2020

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119848 Nr: 7368-71.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Laerte Rabecini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cloves Moraes Mascarenhas, Delis Brandão 

Lima Mascarenhas, JOSÉ APARECIDO DA SILVA, Juvelina Ribeiro da Silva

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069, Edenir Righi - OAB:8.484, Paulo 

Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

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

estes autos com o fito de:

I) certificar a tempestividade dos Embargos Aclaratórios de Fls. 588/592, 

interpostos pela Parte Autora;

II) intimar a Parte Requerida, ora Embargada, para apresentar suas 

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

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57859 Nr: 2421-81.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zamir José Mendes, Miguel Antonio Mendes, Eliana 

Regina Cecconello Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/OAB-PR

 Vistos.

Com o propósito de adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo coronavírus) no âmbito do poder judiciário do Estado 

do Mato Grosso, foi publicada a PORTARIA CONJUNTA 247/2020, DE 

16/03/2020, sendo que conforme recomendado as audiências não 

urgentes deverão ser reagendadas.

 Por tal razão, REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 27 de abril 

de 2020, às 14:30, ocasião em que será ouvida a parte autora e suas 

testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, do CPC).

No mais, CUMPRA-SE conforme determinado no comando de fl. 48.

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102602 Nr: 4093-85.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crecencio Rodrigues Pego

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente às fl. 

86, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 921, III do CPC/15.

2) Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

3) Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do § 4º do artigo 921 do CPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129886 Nr: 5067-20.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soila Maria Savaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Savaris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Altair Nery - 

OAB:24476/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, citado (fl. 71v), o requerido não 

ofertou Contestação (fl. 74); contudo, manifestou-se a fl. 76. Ainda, a 

Autora se manifestou pelo prosseguimento do feito (fl. 75).

Dessa forma, decreto-lhe a revelia; contudo, determino a HABILITAÇÃO do 

advogado por si constituído e sua intimação para quanto aos demais atos 

processuais, para ciência e/ou manifestação.

Outrossim, diante da manifestação de fl. 75, determino o prosseguimento 

do feito o oportunizo às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem sobre o seu interesse na produção de outros meios de 

provas, justificando sua pertinência, sob pena de ser realizado o 

julgamento antecipado da lide.

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

Intimem-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134735 Nr: 177-04.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Aparecido Barbosa, Dulcinei Guilherme Barbosa

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

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

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

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

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

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

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 
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como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de USUCAPIÃO, proposta por José 

Aparecido Barbosa e Dulcinei Guilherme Barbosa em face de Cooperativa 

Agrícola De Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, pleiteando o 

domínio do imóvel denominado lote urbano nº 15, quadra nº R-25, 

Loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, com área de 500,00 m2 

(quinhentos metros quadrados), objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do 

CRI da Comarca de Alta Floresta-MT.

Despacho/Decisão: Vistos.1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais.2) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito 

indisponível para o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por 

hora, a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do 

Novo Código de Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, devendo constar que o 

prazo para responder aos termos da presente ação é de15 (quinze) dias, 

e que, não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 

344, do CPC.4) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo 

autor, no prazo de 10 dias, caso não tenham sido indicados e, por edital, 

com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 

259, I,do CPC, para contestarem no prazo legal.5) Em analogia ao art. 

216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE 

para manifestarem interesse na causa, os representantes da União, 

Estado e Município.Intime-se.Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

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

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

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

digitei.

Alta Floresta, 17 de março de 2020

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 181126 Nr: 10025563020188110007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imaculada Ireni de Paiva Pessato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Savaris, Edemar Luiz Savaris, Sadi 

Savaris - Espólio, Soila Maria Savaris

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/O, José Altair Nery - OAB:24476/MT, Luis Augusto Cuissi 

- OAB:14430-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC para determinar a adjudicação 

compulsória à Autora da parte remanescente do lote urbano sob matrícula 

n. 10.206 junto ao Cartório do RGI desta Comarca, conforme descrição de 

fl. 14v .Diante do reconhecimento jurídico pela requerida Soila Maria 

Savaris, condeno os demais requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em favor do Fundo de Apoio à 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na quantia relativa a 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa.Intimem-se.Após o transito em 

julgado, expeça-se ofício ao Cartório do RGI desta Comarca para que 

realize a transferência da parte remanescente do lote urbano sob 

matrícula n. 10.206 à Autora, cabendo a esta fornecer à Serventia a 

documentação necessária ao ato e consignando-se que trata-se de parte 

beneficiária da Gratuidade de Justiça.Ainda, intimem-se os requeridos 

Edgar Savaris e Edemar Luiz Savaris para o pagamento das custas 

processuais, sob pena de remessa ao DCA para fins de protesto e, caso 

não seja requerido o cumprimento de sentença quanto à verba honorária 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97033 Nr: 5541-30.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eugênia Lozano de Pacio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

FURIM, para devolução dos autos nº 5541-30.2011.811.0007, Protocolo 

97033, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133815 Nr: 7205-57.2015.811.0007

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Felito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O, 

Mariana Mocci Dadalto - OAB:19947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de:

 I) certificar o decurso de prazo para impugnação aos honorários periciais 

de Fl. 495, pela Parte Requerida;

 II) intimar a Parte Autora, na figura de seus Advogados, para 

manifestar-se sobre o Petitório e Documentos do Estado Requerido sob 

Fls. 497/617, no prazo de 15 (quinze) dias, alegando a necessidade de 

reconhecimento do instituto da liquidação zero, antes da realização da 

prova pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102429 Nr: 3806-25.2012.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Temn Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luca, Josefa Alcalde Luca

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita Guimarães Vieira Angeli 

- OAB:SP/89721, Silvanei João da Silva - OAB:24620/O, Thiago 

Bonatto Longo - OAB:220148/SP

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

Conjunta nº 247/2020 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e Corregedoria-Geral da Justiça, vigente na data de 

17/03/2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, inclusive com a suspensão de prazos processuais 

estabelecida em seu Art. 9º, pelo prazo de 15 (quinze) dias, impulsiono 

estes autos com o fito de REDESIGNAR a data para início dos trabalhos 

periciais, a dar-se em 16/05/2020, às 8h, na área objeto da demanda, 

situada na Estrada Central, Pista do Cabeça, denominada "Cruzeiro do 

Sul", divisa dos Municípios de Nova Canaã do Norte/MT e Alta Floresta/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103405 Nr: 5128-80.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenir Augusto Cecon - Me, Waldenir 

Augusto Cecon

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a recente mudança de entendimento desta magistrada, 

tendo em vista as inúmeras manifestações das partes exequentes em 

execuções diversas, apontando a impossibilidade de indicação da conta 

bancária do executado sobre a qual se pretende o bloqueio de ativos 

financeiros via Sistema BACENJUD, DEFIRO o pedido de fl. 84/85.

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

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

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 
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em conta de titularidade da parte executada (CNPJ: 36.949.105/0001-39 – 

CPF: 460.509.811-91), até o valor indicado pelo exequente à fl. 78.

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

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

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

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

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

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

dos valores em conta.

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

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

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

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

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

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

dias, pugnar o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122937 Nr: 1199-34.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Com de Tabacos Ltda, Romildo Nunes da 

Silva, Antonio Furini

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754/MT

 Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a 

decisão proferida, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos sob o ID 19727729, com fundamento nos artigos 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por conseguinte, mantenho a 

sentença atacada pelos seus próprios fundamentos.No mais, certificado o 

trânsito em julgado, cumpra-se a sentença em sua integralidade. 

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58809 Nr: 3394-36.2008.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloísa Vieira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando sua legitimidade para o exercício da curatela, conforme 

leciona o art. 1775, §1º do CC/02, NOMEIO o Sr. MARCELO FABIANO 

VIEIRA DE LIMA, como curador provisório da interditanda, exclusivamente 

para fins previdenciários.

LAVRE-SE O RESPECTIVO TERMO, COM URGÊNCIA.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 65.

Intime-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002722-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UATILA CARNEIRO DA FROTA (EXECUTADO)

U. CARNEIRO DA FROTA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1002722-25.2019.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 911.782,87 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Avenida República do Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: 

Nome: U. CARNEIRO DA FROTA - EPP Nome: UATILA CARNEIRO DA 

FROTA FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, 

s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida RESUMO DA INICIAL: O 

Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal, nos moldes da 

lei n.º 6.830/80, pleiteando pelo pagamento da quantia de R$ 911.782,87, 

referente às CDA's nº. 2017222381 e 2017222381. ADVERTÊNCIA: 

Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada 

a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) 

embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

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

EVELYN DAN LOPES, digitei. Alta Floresta/MT, 18 de março de 2020. 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-53.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001334-53.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JOSE MARIA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO GALADINOVIC ALVIM 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
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Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FERREIRA DUTRA (TESTEMUNHA)

SIRLENE DE ALMEIDA SANTOS (TESTEMUNHA)

ADRIANO RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001636-19.2019.8.11.0007 REQUERENTE: RICARDO DA 

SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP REQUERIDO: ADRIANO 

RODRIGUES & CIA LTDA - ME TESTEMUNHA: BRUNA FERREIRA DUTRA, 

SIRLENE DE ALMEIDA SANTOS Vistos. Considerando a informação verbal 

prestada pelas Juízas Leigas atuantes neste Juízo acerca da 

impossibilidade de realização da audiência designada, REDESIGNO a 

audiência de instrução para o dia 21 de maio de 2020, às 14:00 horas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004311-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE JABES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004311-52.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CARINE JABES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Analisando detidamente os presentes autos eletrônicos, 

verifica-se a ocorrência de erro material no momento da designação da 

audiência de instrução, pois a data consignada não é dia útil. Assim, 

chamo o feio a ordem para retificar a decisão proferida no Id. 30205900 

para o fim de constar a data correta da audiência, qual seja: 14 de maio de 

2020, às 16:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CAETANO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. - ASSESSORIA RURAL LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001236-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MIGUEL 

CAETANO FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, J. F. - 

ASSESSORIA RURAL LTDA - ME Vistos. Em razão da Portaria Conjunta n° 

247 de 16/03/2020 que recomenda a redesignação dos atos processuais 

visando minimizar a disseminação do Coronavírus (COVID-19), 

REDESIGNO a audiência de conciliação e instrução para o dia 02 de abril 

de 2020, às 16:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-38.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SOARES MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001335-38.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:OSVALDO 

SOARES MEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-23.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA PEIXOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001336-23.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ALEX PEREIRA 

PEIXOTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY LOURDES MOREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001796-44.2019.8.11.0007 REQUERENTE: STHEFANY 

LOURDES MOREIRA SILVA REQUERIDO: GRACIELE PEREIRA DA SILVA 

Vistos. Em razão da Portaria Conjunta n° 247 de 16/03/2020 que 

recomenda a redesignação dos atos processuais visando minimizar a 

disseminação do Coronavírus (COVID-19), REDESIGNO a audiência de 
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conciliação e instrução para o dia 16 de abril de 2020, às 17:30 horas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000243-59.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MESSIAS NEVES 

DA SILVA REQUERIDO: FABRICIO GONCALVES MEDEIROS Vistos. Em 

razão da Portaria Conjunta n° 247 de 16/03/2020 que recomenda a 

redesignação dos atos processuais visando minimizar a disseminação do 

Coronavírus (COVID-19), REDESIGNO a audiência de conciliação e 

instrução para o dia 21 de maio de 2020, às 15:00horas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004408-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON GRECO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004408-86.2018.8.11.0007 INTERESSADO: ROBINSON 

GRECO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Em razão da 

Portaria Conjunta n° 247 de 16/03/2020 que recomenda a redesignação 

dos atos processuais visando minimizar a disseminação do Coronavírus 

(COVID-19), REDESIGNO a audiência de conciliação e instrução para o dia 

28 de maio de 2020, às 14:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002977-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002977-80.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARTA 

APARECIDA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

Em razão da Portaria Conjunta n° 247 de 16/03/2020 que recomenda a 

redesignação dos atos processuais visando minimizar a disseminação do 

Coronavírus (COVID-19), REDESIGNO a audiência de conciliação e 

instrução para o dia 04 de junho de 2020, às 15:00 horas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-08.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA FERNANDES SIMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA OAB - MT25454/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001337-08.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:VALDEVINA 

FERNANDES SIMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXSANDRO 

DA SILVA BOEIRA FONSECA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002068-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Oficio nº 141/2020 Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020 

Senhor Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 

535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença 

transitada em julgado, proferida nos autos eletrônicos de nº 

1002068-38.2019.8.11.0007, que tem como partes LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO 

do valor a seguir descrito em favor do exequente LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE, portador do CPF nº 546.242.318-72, que deverá ser 

efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor 

líquido transferido via depósito judicial, com guia emitida no site 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO LUIZ 

FERNANDO CASSILHAS VOLPE R$0,00 0 0,15% R$ 2,93 R$ 1.940,19 

Atualizado até 28/02/2020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de 

Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. República do 

Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 78048-196 SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003702-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Oficio nº 142/2020 Alta Floresta, 28 de fevereiro de 2020 

Senhor Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 

535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença 

transitada em julgado, proferida nos autos eletrônicos de nº 

1003702-06.2018.8.11.0007, que tem como partes ELISANGELA LEITE 

QUADRA DA COSTA e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O 

PAGAMENTO do valor a seguir descrito em favor do exequente 

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA, portador do CPF nº 

059.091.469-39, que deverá ser efetuado por meio do recolhimento das 

guias pertinentes, sendo o valor líquido transferido via depósito judicial, 

c o m  g u i a  e m i t i d a  n o  s i t e 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO 

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA R$0,00 0 18,72% R$ 1.852,21 R$ 

8.044,44 Atualizado até 28/02/2020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro 

Juíza de Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. 

República do Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 

78048-196 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 

35123600

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003600-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Oficio nº 171/2020 Alta Floresta, 16 de março de 2020 

Senhor Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 

535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença 

transitada em julgado, proferida nos autos eletrônicos de nº 

1003600-47.2019.8.11.0007, que tem como partes LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO 

do valor a seguir descrito em favor do exequente LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE, portador do CPF nº 546.242.318-72, que deverá ser 

efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor 

líquido transferido via depósito judicial, com guia emitida no site 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO LUIZ 

FERNANDO CASSILHAS VOLPE R$0,00 0 18,13% R$ 1.682,12 R$ 

7.596,01 Atualizado até 16/03/2020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro 

Juíza de Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. 

República do Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 

78048-196 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 

35123600

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002907-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Oficio nº 172/2020 Alta Floresta, 16 de março de 2020 

Senhor Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 

535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença 

transitada em julgado, proferida nos autos eletrônicos de nº 

1002907-34.2017.8.11.0007, que tem como partes ABDIEL VIRGINO 

MATHIAS DE SOUZA e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O 

PAGAMENTO do valor a seguir descrito em favor do exequente ABDIEL 

VIRGINO MATHIAS DE SOUZA, portador do CPF nº 024.704.181-51, que 

deverá ser efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes, 

sendo o valor líquido transferido via depósito judicial, com guia emitida no 

site http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e 

os impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO ABDIEL 

VIRGINO MATHIAS DE SOUZA R$0,00 0 15,39% R$ 1.104,26 R$ 6.072,57 

Atualizado até 16/03/2020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de 

Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. República do 

Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 78048-196 SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000872-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Oficio nº 173/2020 Alta Floresta, 16 de março de 2020 

Senhor Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 

535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença 

transitada em julgado, proferida nos autos eletrônicos de nº 

1000872-67.2018.8.11.0007, que tem como partes FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O 

PAGAMENTO do valor a seguir descrito em favor do exequente 

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE, portador do CPF nº 

991.532.461-87, que deverá ser efetuado por meio do recolhimento das 

guias pertinentes, sendo o valor líquido transferido via depósito judicial, 

c o m  g u i a  e m i t i d a  n o  s i t e 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO 

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE R$0,00 0 15,11% R$ 

1.060,95 R$ 5.958,40 Atualizado até 16/03/2020 Milena Ramos de Lima e 

Souza Paro Juíza de Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato 

Grosso Av. República do Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT 

– CEP 78048-196 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 

35123600

5ª Vara

Expediente
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 149722 Nr: 769-14.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CARLOS ALVES DE MORAES, 

Filiação: Maria Dalva de Souza Alves e Antonio Gomes, data de 

nascimento: 15/04/1988, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

solteiro(a), faqueiro, Telefone 66 9 9222-6229. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) DENUNCIADO (A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 10 de março de 2016, por 

volta da 19h30min, na residência particular localizada na Rua Araújo, n° 

149, bairro Setor Industrial, nesta cidade e comarca de Alta Floresta - MT, 

o denunciado ANTÔNIO CARLOS ALVES MORAES, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua 

companheira Kelly Lobato de Oliveira , que o denunciado foi incurso pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nas sanções do artigo 129, § 

9º, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal nº 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Despacho/Decisão: Processo nº769-14.2017.811.0007Código: 1497225º 

VaraVISTOS, ETC.DEFIRO o pedido ministerial à fl. 96 e DETERMINO que se 

cumpra na forma do requerido. Após o decurso do prazo da citação por 

edital sem comparecimento do denunciado, DÊ-SE vista dos autos à 

Defensoria Pública. Às providências.Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 

2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 13 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 159287 Nr: 5731-80.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 

17239702120, Rg: 0163017-2, Filiação: Ana Felizarda Sobrinho e 

Francisco Macário da Silva, data de nascimento: 06/08/1956, brasileiro(a), 

natural de Ponta Branca-MT, divorciado(a), serviços gerais, Telefone 66 9 

8436-9001. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) DENUNCIADO (A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04 de maio de 2017, por 

volta da 23h15min, na residência localizada na Rua B-3, n° 33, bairro Setor 

B, nesta cidade e comarca de Alta Floresta - MT, o denunciado MANOEL 

FRANSCISCO DA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua 

companheira Layane Martins, que o denunciado foi incurso pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, nas sanções do artigo 129, § 9º, e o 

artigo 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações e gravames 

da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em concurso material.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

5731-80.2017.811.0007Código:159287VISTOS ETC.DEFIRO a cota 

ministerial de fls. 75.EXPEÇA-SE edital com fito citar o denunciado, 

observado os ditames legais. Após, caso reste infrutífera a citação via 

Edital, DETERMINO a suspensão do processo e do prazo prescricional, 

nos termos do artigo 366, caput, do Código de Processo Penal.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 16 de janeiro 

de 2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 13 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 171373 Nr: 4638-48.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson de Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 

Rg: 23071931, Filiação: Marta Lopes de Oliveira e Jairo dos Santos, data 

de nascimento: 19/08/1993, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, tec. 

em higiene dentária, Telefone 92041902. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, do inteiro 

teor da denúncia, da qual segue ao final resumida, para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 

11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, o acusado poderá arguir 

preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até o 

número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia apresentada a seguir resumida: 

“consta dos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência que na data 

de 11/03/2018, no Bairro Vila Rica, município de Alta Floresta - MT, que 

o(a) denunciado(a), acima qualificado(a), com consciência e vontade, 

trazia consigo, para consumo pessoal, drogas consistentes em 02 (duas) 

porções de substância análoga à “maconha” que o denunciado foi incurso 

pelo Ministério Público nas disposições do artigo 28, caput, da Lei n. 

11.343/2006, com razão pela qual requer seja a inicial recebida, registrada 

e autuada, citando-o/notificando e intimando-o.

Despacho/Decisão: Processo nº4638-48.2018.811.0007Código: 1713735º 

VaraVISTOS, ETC.DEFIRO o pedido ministerial à fl. 64 e DETERMINO o 

cumprimento na forma requerida. Após o decurso do prazo, sem 

comparecimento do denunciado nos autos, NOMEIO desde já a Defensoria 

Pública para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei 

de Drogas.Às providências.Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 2020.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado 

defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 13 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 175684 Nr: 252-38.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrew Alberto Barreto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREW ALBERTO BARRETO DE 

CARVALHO, Cpf: 06577531900, Rg: 1582006-8, Filiação: Débora Andrade 

Barreto de Carvalho e Arivonil José de Carvalho, data de nascimento: 

26/09/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), padeiro/vigia 

hospital regional, Telefone 66 9221 0879. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) DENUNCIADO (A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 05 de agosto de 2017, por 

volta da 11h00min, na residência localizada na Rua São Lucas, n° 118, 

bairro Boa Nova I, nesta cidade e comarca de Alta Floresta - MT, o 

denunciado ANDREW ALBERTO BARRETO DE CARVALHO ofendeu a 

integridade corporal de sua esposa Stefany Rodrigues Soares, que o 

denunciado foi incurso pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações e 

gravames da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por duas 

vezes.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

252-38.2019.811.0007Código:175684VISTOS ETC.DEFIRO a cota 

ministerial de fls. 56.EXPEÇA-SE edital com fito citar o denunciado, 

observado os ditames legais. Após, caso reste infrutífera a citação via 

Edital, DETERMINO a suspensão do processo e do prazo prescricional, 

nos termos do artigo 366, caput, do Código de Processo Penal.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 16 de janeiro 

de 2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 13 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 177594 Nr: 1182-56.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON CARDOSO, Cpf: 33566903884, 

Rg: 37.915.157-1, Filiação: Ana Severina Cardoso e Gerson Cardoso, data 

de nascimento: 21/04/1977, brasileiro(a), natural de Arapongas-PR, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) DENUNCIADO (A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 18 de janeiro de 2019, por 

volta da 13h00min, na residência localizada na Rua Tancredo de Almeida 

Neves, bairro Centro, na cidade de Carlinda – MT, termo desta comarca de 

Alta Floresta - MT, o denunciado EDSON CARDOSO descumpriu decisão 

judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua 

genitora/vítima Ana Severino Cardoso, que o denunciado foi incurso pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nas sanções penais do 

artigo 24-A, caput, da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Despacho/Decisão: Processo nº1182-56.2019.811.0007Código: 1775945º 

VaraVISTOS, ETC.DEFIRO o pedido ministerial à fl. 62 e DETERMINO que se 

cumpra na forma do requerido. Após o decurso do prazo da citação por 

edital sem comparecimento do denunciado nos autos, DÊ-SE vista dos 

autos à Defensoria Pública. Às providências.Alta Floresta/MT, 17 de 

janeiro de 2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 13 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 182384 Nr: 3670-81.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALISSON SANTOS AMARAL, Cpf: 

02028598190, Rg: 2894891-2, Filiação: Luzia Maria Santos de Oliveira e 

Ezequiel Almeida Amaral, data de nascimento: 04/07/1996, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, convivente, mergulhador, Telefone 66 9 

9206-1920. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) DENUNCIADO (A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 23 de junho de 2019, por 

volta da 04h30min, na residência particular localizada na Avenida Mato 

Grosso, s/nº, bairro Setor Industrial, quitinete aos fundos da “Marmoraria 

Cristal”, nesta cidade e comarca de Alta Floresta - MT, o denunciado 

ALISSON SANTOS AMARAL ofendeu a integridade corporal de sua 

companheira Magna Ferreira Fidelis, causando-lhe a lesão constante, que 

o denunciado foi incurso pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações e 

gravames da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Despacho/Decisão: Processo nº3670-81.2019.811.0007Código: 1823845º 

VaraVISTOS, ETC.DEFIRO o pedido ministerial à fl. 108 e DETERMINO que 
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se cumpra na forma do requerido. Após o decurso do prazo da citação 

por edital sem comparecimento do denunciado, DÊ-SE vista dos autos à 

Defensoria Pública. Às providências.Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 

2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 13 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172420 Nr: 5147-76.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Fagundes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553

 INTIMAÇÃO do Procurador do Réu para apresentação das exigências 

contidas no artigo 422, do Código de Processo Penal, no prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 121405 Nr: 262-24.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdnei Edilon Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDNEI EDILON MARTINS, Rg: 

12573167, Filiação: Maria Vitalina Bueno Martins e Mario Martins, data de 

nascimento: 20/07/1978, brasileiro(a), natural de Brasilândia-MT, 

convivente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) DENUNCIADO (A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 30 de dezembro de 2014, 

por volta da 14h30min, na residência particular localizada na Rua Bahia, 

bairro Cidade Alra, nesta cidade e comarca de Alta Floresta - MT, o 

denunciado VALDINEI EDILON MARTINS ofendeu a integridade corporal de 

sua ex-convivente Laura Araújo , que o denunciado foi incurso pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nas sanções do artigo 147 

do Código Penal, com ditames da Lei 11.340/06.

Despacho/Decisão: Processo nº262-24.2015.811.0007Código: 1214055º 

VaraVISTOS, ETC.DEFIRO o pedido ministerial à fl. 162 e DETERMINO o 

cumprimento da forma requerida. Após o decurso do prazo da citação por 

edital sem comparecimento do denunciado, DÊ-SE vista dos autos à 

Defensoria Pública.Às providências.Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 

2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 17 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 144097 Nr: 5233-18.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA, Cpf: 

34521941168, Rg: 274.653, Filiação: Patrocinia Maria de Souza e 

Francisco Santana de Souza, data de nascimento: 26/07/1958, natural de 

Gonçalves Dias-MA, solteiro(a), Telefone 6684398863. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) DENUNCIADO (A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 06 de junho de 2017, por 

volta da 19h50min, na residência particular localizada na rua São Gabriel, 

s/nº, bairro Boa Nova II, nesta cidade e comarca de Alta Floresta - MT, o 

denunciado ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUZA ameaçou sua filha Quelen 

Raissa Alves de Souza por palavras de lhe causar um mal injusto e grave 

e praticou vias de fato contra a filha, que o denunciado foi incurso pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nas sanções do artigo 147 

do Código Penal, combinado com incurso nas sanções do artigo 21, caput, 

do Decreto-lei n° 3.688/1941.

Despacho/Decisão: Processo nº5233-18.2016.811.0007Código: 1440975º 

VaraVISTOS, ETC.DEFIRO o pedido ministerial à fl. 83 e DETERMINO que se 

cumpra na forma do requerido. Após o decurso do prazo da citação por 

edital sem comparecimento do denunciado, DÊ-SE vista dos autos à 

Defensoria Pública. Às providências.Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 

2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 17 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 160747 Nr: 6481-82.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sales de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA, Cpf: 

22970320134, Rg: 257.707, Filiação: Maria Mendes Lima e Roberto J. de 

Oliveira, data de nascimento: 29/01/1959, brasileiro(a), natural de 

Rubiataba-GO, solteiro(a), topógrafo/agrimessor, Telefone 66 9 

9629-9757. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) DENUNCIADO (A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 
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arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 11 de agostinho de 2017, por 

volta da 17h30min, na residência particular localizada na Rua G 01, bairro 

Setor G, nesta cidade e comarca de Alta Floresta - MT, o denunciado 

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA ofendeu a integridade física de seu filho 

FRANKILIN SALES DE OLIVEIRA, causando-lhes lesões , que o 

denunciado foi incurso pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

nas sanções do artigo 21, da Lei de Contravenções Penas, 129,§ 9, e 147, 

na forma do artigo 70, todos do Código Penal, com as implicações e 

gravames da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Despacho/Decisão: Processo nº6481-82.2017.811.0007Código: 1607475º 

VaraVISTOS, ETC.DEFIRO o pedido ministerial à fl. 78 e DETERMINO o 

cumprimento na forma requerida. Após o decurso do prazo da citação por 

edital sem comparecimento do denunciado, DÊ-SE vista dos autos à 

Defensoria Pública.Às providências.Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 

2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 17 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 152278 Nr: 2171-33.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gracindo da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GRACINDO DA SILVA FILHO, Cpf: 

03139510128, Rg: 1.525.311-2, Filiação: Maria Barbosa da Silva e 

Gracindo da Silva, data de nascimento: 25/06/1984, brasileiro(a), natural 

de Alta Floresta-MT, convivente, operador de moto-serra, Telefone 66 

8444 8506. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) DENUNCIADO (A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 28 de fevereiro de 2017, por 

volta da 13h20min, na residência particular localizada na Rua Edelton 

Boschiroli, bairro Jardim Universitário, nesta cidade e comarca de Alta 

Floresta - MT, o denunciado GRACINDO DA SILVA FILHO, com 

consciência e vontade, ofenderam a integridade corporal da vítima 

Emerson Douglas da Silva, causando-lhes lesões graves, que o 

denunciado foi incurso pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal.

Despacho/Decisão: Processo n.º 2171-33.2017.811.0007Código 1522785ª 

VaraVISTOS, ETC.1.RECEBO a denúncia em seus precisos termos, pois 

preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal.2.CITE-SE o acusado, por edital, para responder à acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.3.Após o decurso do prazo da citação 

por edital sem comparecimento do denunciado, DÊ-SE vista dos autos à 

Defensoria Pública.4.Cumpra-se, expedindo o necessário.5.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 2020.Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) 

acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será nomeado 

defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 17 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 169659 Nr: 3823-51.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welligton Lima Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:201146

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLIGTON LIMA CAVALCANTE, 

Filiação: Maria Gorete Lima Cavalcante, data de nascimento: 05/01/1983, 

brasileiro(a), natural de Pindaré Mirim-MA. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, do inteiro 

teor da denúncia, da qual segue ao final resumida, para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 

11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, o acusado poderá arguir 

preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até o 

número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia apresentada a seguir resumida: 

“consta dos autos de inquérito policial que na data de 02/06/2014, no 

Bairro Cidade Bela, município de Alta Floresta - MT, que o(a) 

denunciado(a), acima qualificado(a), foi preso em flagrante delito por 

vender, expor a venda, transportar, trazer consigo, ter em depósito e 

guardar, com a finalidade de tráfico, drogas, consistente em 2,26 (duas 

gramas e vinte seis centigramas), de cocaína, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, que o denunciado foi 

incurso pelo Ministério Público nas disposições do artigo 33, caput, c/c art. 

35 da Lei n. 11.343/2006, c/c com as disposições da Lei n. 8.072/90 com 

razão pela qual requer seja a inicial recebida, registrada e autuada, 

citando-o/notificando e intimando-o.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

3823-51.2018.811.0007Código:169659VISTOS ETC.Considerando as 

certidões negativas retro, ante a tentativa de notificação do acusado nos 

endereços declinados pelo parquet, e considerando ainda, a manifestação 

ministerial, DEFIRO a cota ministerial de fls. 285v.EXPEÇA-SE edital com fito 

notificar o denunciado, observado os ditames legais. Após, caso reste 

infrutífera a notificação via Edital, DETERMINO a nomeação da Defensoria 

Pública para apresentar defesa prévia, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 15 de outubro 

de 2019.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado 

defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

MARTINS, digitei.

Alta Floresta, 13 de março de 2020

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000975-06.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANETE MARCELINA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000975-06.2020.8.11.0007 EDIVANETE MARCELINA MARTINS 

SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

querendo, impugnar a contestação ID 30416905 no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 18 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000802-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GARCIA BRIZOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FRANCISCO DE PAULO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000802-16.2019.8.11.0007 ALINE GARCIA BRIZOLA FABIO 

FRANCISCO DE PAULO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa ID 

30299997, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 18 

de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001292-04.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI APARECIDA DO AMARAL BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR MARTINS DOS SANTOS OAB - TO105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rita Marcia Peixoto Milanez (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do Procurador do 

requerente, Dr. IVAIR MARTINS DOS SANTOS, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução do 

oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000575-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARINHO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000575-89.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

RITA MARINHO DE SOUSA REU: BANCO BMG S.A Vistos. INDEFIRO o 

pedido de ID. 30058579, eis que o art. 101, I, do CDC, estabelece a 

competência do domicílio do autor para o processo e julgamento dos litígios 

entre consumidores e fornecedores. Desse modo, para o regular 

prosseguimento do feito há a necessidade da parte autora comprovar o 

seu atual endereço, a fim deste juízo analisar a competência para 

julgamento, que no presente caso é absoluta. Assim, MANTENHO a 

decisão outrora proferida e DETERMINO que a parte autora PROMOVA A 

EMENDA A INICIAL, conforme determinado ao ID. 29141957. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000425-11.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000425-11.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. 

INDEFIRO o pedido de ID. 30058575, eis que o art. 101, I, do CDC, 

estabelece a competência do domicílio do autor para o processo e 

julgamento dos litígios entre consumidores e fornecedores. Desse modo, 

para o regular prosseguimento do feito há a necessidade da parte autora 

comprovar o seu atual endereço, a fim deste juízo analisar a competência 

para julgamento, que no presente caso é absoluta. Assim, MANTENHO a 

decisão outrora proferida e DETERMINO que a parte autora PROMOVA A 

EMENDA A INICIAL, conforme determinado ao ID. 28939326 CUMPRA-SE. 

Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001327-61.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001327-61.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER REU: BANCO SAFRA S-A Vistos. 

Antes da análise da demanda, considerando que o comprovante de 

endereço de ID. 30456842 não está no nome da parte autora e não 

acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Por outro lado, verifico que o advogado da parte autora tem distribuído 

inúmeras ações perante este juízo e tem reiteradamente descumprido o 

disposto nas Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas do Tribunal 

Pleno do TJMT, uma vez que não tem instruído a petição inicial com 

documento essencial (comprovante de endereço em nome da parte 

autora). Consigno, por fim que, poderá o Patrono, bem como a Parte 

Autora incorrer na prática do crime de litigância de má fé. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001312-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO JOSE PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 
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35123600 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do procurador da parte 

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar nos autos o 

recolhimento das custas processuais, bem como para que efetue o 

pagamento da guia de diligência com o código do processo, referente a 

condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência poderá ser 

feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

ato.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17653 Nr: 2987-40.2002.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Conti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

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

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das 

partes para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer(em) o que entender(em) de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 58295 Nr: 2881-68.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonilda do Carmo Paiva - Espólio, Pedro de 

Paiva - Espólio, Eunice Paiva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Costa de Souza - 

OAB:7630/MT, ROSEMARY MENEZES SOUZA - OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339-O, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o presidente do Tribunal de Justiça e o 

Corregedor-Geral da Justiça publicaram a Portaria-Conjunta n. 247/2020 

para estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

de Mato Grosso (Primeira e Segunda Instâncias) e que, dentre as medidas 

tomadas determinou-se a SUSPENSÃO das AUDIÊNCIAS e sessões 

plenárias no Tribunal de Justiça, Turma Recursal e Tribunal do Júri pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, REDESIGNO a audiência marcada nestes autos 

para o dia 13 de julho de 2020, às 15h00min.

Intimem-se com urgência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63849 Nr: 2932-45.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Delfino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 855-87.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Cristina Cavalcante, José Ricardo 

Cavalcante, Adolpho Camilo Cavalcante

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:14735-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) das partes 

Requeridas para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 562,52(quinhentos e sessenta e 

dois reais com cinquenta e dois centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folha166/168vº. DESCONSIDERANDO o cálculo 

de custas do Recurso de fls. 225 no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais com quarenta centavos). O valor de R$ 562,52(quinhentos e 

sessenta e dois reais com cinquenta e dois centavos), deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 149,12 

(cento e quarenta e nove reais com doze centavos) para guia de taxa 

Judiciária.Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o 

serviço da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os 

campos com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa Judiciária preencher 

os valores. Mandar simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119370 Nr: 7044-81.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolinda Cardoso da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127328 Nr: 3733-48.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Dias da Silva & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 
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dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das 

partes para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer(em) o que entender(em) de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001313-77.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001313-77.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER REU: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Vistos. Antes da análise da demanda, considerando 

que o comprovante de endereço de ID. 30433626 não está no nome da 

parte autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que 

comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito. Por outro lado, verifico que o advogado da parte autora tem 

distribuído inúmeras ações perante este juízo e tem reiteradamente 

descumprido o disposto nas Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas 

do Tribunal Pleno do TJMT, uma vez que não tem instruído a petição inicial 

com documento essencial (comprovante de endereço em nome da parte 

autora). Consigno, por fim que, poderá o Patrono, bem como a Parte 

Autora incorrer na prática do crime de litigância de má fé. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 10/2020

O Doutor Michell Lotfi Rocha da Silva, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do artigo 170 da Lei Complementar nº 

04/90, bem como das disposições contidas no Código de Organização e 

Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso (Lei nº 4.964/85) e nas 

prescrições normativas (Provimento nº 005/2008/CM/MT) ; 

CONSIDERANDO os autos de Pedido de Providências nº. 

1964-38.2020.811.0004 (código 328288), autuado a partir do Ofício nº. 

003/2019-GAB encaminhado pelo Juiz de Direito Designado da 3ª Vara 

Cível desta Comarca, que noticia possível falta funcional do servidor 

NEUTON PEREIRA MILHOMEM, matrícula nº. 5997. CONSIDERANDO a 

decisão proferida em 16 de março de 2020 nos autos de Pedido de 

Providências acima mencionados, determinando a instauração de 

SINDICÂNCIA DISCIPLINAR para apurar eventual falta funcional do servidor 

que, em tese, configura violação dos deveres e proibições previstas no 

art. 143, inciso X, e art. 144, inciso I, da Lei Complementar nº. 04/90; 

CONSIDERANDO que as condutas supostamente praticadas pelo servidor 

são passíveis de aplicação de penalidade disciplinar; CONSIDERANDO, por 

fim, que a Administração Pública precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica. RESOLVE: I – 

INSTAURAR com supedâneo no artigo 42, inciso II, da LC nº. 207/04, a 

presente SINDICÂNCIA DISCIPLINAR em face do servidor NEUTON 

PEREIRA MIHOMEM, matrícula nº. 5997, Técnico Judiciário desta Comarca, 

pelas razões acima expostas e por haver indicativo de violação aos 

deveres e proibições legais, à luz do art.143, inciso X e art. 144, inciso I, 

da LC nº. 04/90. II - DESIGNAR a Comissão Permanente de Sindicância e 

Processo Disciplinar já existente na Comarca para presidir o feito, sem 

prejuízo de suas funções, que deverão iniciar os trabalhos no prazo de 10 

(dez) dias a contar da publicação desta Portaria; III – Fixar o prado de 60 

(sessenta) dias para conclusão dos trabalhos, atendendo-se ao disposto 

no art. 81, da CNGC; IV – NOTIFIQUE-SE o servidor para que tome 

conhecimento da instauração da presente Sindicância e acompanhe, 

querendo, os atos processuais na forma do art. 86, inciso IV, alínea "a", 

da CNGC; V – ENCAMINHE-SE ao Excelentíssimo Corregedor-Geral da 

Justiça e à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso cópia desta Portaria, consoante art. 82, da 

CNGC. VI - Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Presidente da Comissão 

Processante para o devido processamento, atentando-se para o 

procedimento previsto no art. 86 da CNCG, bem assim para o disposto na 

LC nº. 04/90, da LC n.º 207/04 e do Provimento n.º 05/2008/CM; VII - 

Publique-se, intime-se e cumpra-se. Barra do Garças, 17 de março de 

2020. (documento assinado digitalmente) MICHELL LOTFI ROCHA DA 

SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261498 Nr: 13921-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A, JOSE LAZARO AGUIAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Ferreira de Souza, Marcio Ferreira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO os pedidos retro.

 2. OFICIE-SE o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, a fim de 

que proceda com a emissão dos documentos descritos pelo perito (fls. 

153/153v) para a elaboração do laudo pericial COM URGÊNCIA, sob pena 

de crime de desobediência, nos termos do art. 330, do Código Penal.

 3. INTIME-SE as partes para que se manifestem quanto ao pagamento das 

taxas emitidas pelo instituto.

 4. Prorrogo o prazo para a entrega do laudo pericial por mais 60 

(sessenta) dias.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273879 Nr: 3480-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza, Soeli Bortolanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Henrique Pereira Lima, Sandro José 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Rosa - 

OAB:23.941 GO

 Vistos.

 1. Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

 2. Desse modo, AGUARDE-SE a realização da audiência designada no 

despacho de fl. 278.

3. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 310543 Nr: 8214-24.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Educacional Presbiteriano, Ruthy Souza Gomes 

Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 29 de 1019



 Vistos.

1. Por ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Ainda, verifica-se que o feito não carece de instrução probatória, sendo 

matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, 

estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o 

artigo 355, I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153756 Nr: 5152-54.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. de Jesus ME, Laércio Carneiro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE o exequente acerca do pedido formulado pelo executado às 

fls. 87/89, no prazo de 10 dias, com fundamento no art. 10, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204862 Nr: 6510-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz, Joyce Agnelli Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0, Nilton Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento ao feito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249382 Nr: 5775-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir A. Betini - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 111/112 e consequentemente DETERMINO A 

INTIMAÇÃO dos Executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se quanto à existência de bens passíveis de penhora, ou 

comprovem a inexistência de bens, sob pena de aplicação de multa nos 

termos do art. 774, do CPC/2015.

 3. Após, havendo ou não manifestação dos Executados, INTIMEM-SE os 

Exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que 

entender de direito.

4. Após, VENHAM-ME conclusos para as devidas deliberações.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279503 Nr: 6899-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. Esteves Imobiliária, SÉRGIO ALVES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rita Rippi Capellano, Rodolpho Gomes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE PESSOALMENTE o Autor para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

 2. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e VENHAM-ME os autos conclusos 

para as devidas deliberações.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 297375 Nr: 939-24.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Rodrigues Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:15758-A/MT, SULVIANE RIGO LUSTOZA - OAB:24651/O

 Vistos.

 1.INTIME-SE o requerido para juntar o acordo entabulado entre as partes.

2.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5822 Nr: 70-04.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Siqueira

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 Vistos.

 1.Com a atualização da planilha apresentada pelo exequente, INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da 

dívida conforme cálculo apresentado à fl.461, sob pena de aplicação multa 

de 10% e incidência de honorários advocatícios também no percentual de 

10% sobre o valor da execução, conforme §1º, art.523, CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora de bem indicado pela parte ou de tantos quantos para satisfação 

do crédito, procedendo-se a AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto 

e intimando-se imediatamente o executado, conforme §3º, 523, CPC, na 

pessoa do seu advogado ou pessoalmente se o processo correu à sua 

revelia.

3.Transcorrido o prazo previsto sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independente de 

penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua 

impugnação.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 6868 Nr: 373-96.1987.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CAMARGO SOARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Mato Grosso Ribeiro da Silva, 

Espólio de Mário Victor da Rosa Vieira, Thânia Maria Barreto Ramos 

Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cylmar Pitelli Teixeira Fortes - 

OAB:107950/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A, 
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José Fernandes Correia de Góes - OAB:16465/MT, TARCÍSIO 

CARDOSO TONHÁ - OAB:3.573- B-MT

 VISTOS.

1. Considerando que o pedido de fl.934 não fora atendido dentro do prazo 

razoável, INDEFIRO o sobrestamento.

2. INTIME-SE a parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias 

para dar prosseguimento ao feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67794 Nr: 1313-60.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENANI IGLESIAS & IGLESIAS LTDA, Luiz 

Adalberto Ferreira Iglesias, Rosangela Maria Menani Iglesias, L.A.F. 

IGLESIAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBÉRICO ROCHA LIMA - 

OAB:18161/GO

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido supramencionado e DETERMINO a SUSPENSÃO do feit 

no prazo de 01 (um) ano, para que a Exequente encontre bens em nome 

do executado.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80080 Nr: 3471-54.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bamerindus Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Zanutto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Vistos.

 1.Tratam-se os presentes autos de feito em fase executiva onde, 

notificado o executado, este não adimpliu o débito. Em manifestação 

ulterior, a exequente postulou pelo arquivamento do feito.

2.Desta feita, ante a não localização de bens passíveis de penhora do 

executado, DEFIRO o pedido retro à fl.411 da parte exequente, com base 

no art 921, §2º do CPC/15.

3. Fica facultado à exequente o desarquivamento dos autos à qualquer 

tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o 

artigo 921, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. Após, arquivem-se os autos, observando-se às cautelas de estilo.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252155 Nr: 7778-36.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido retro fl.140.

2.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

3.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

4.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

5.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172739 Nr: 5832-68.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester dos Santos Manciolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir de Souza Serra, Marcos Paulo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Jair Leite Pereira - OAB:RJ 12.819, 

Rodrigo Alexandre Milani Duarte - OAB:RJ 190.013

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido retro fl.257.

2.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

3.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

4.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

5.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 304884 Nr: 4938-82.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Nunes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 VISTOS.

1.INTIME-SE a parte requerida para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca a proposta apresentada à fl.91.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282980 Nr: 8873-67.2018.811.0004
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Silva Ozorio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.DEFIRO o pedido retro à fl.48.

2.DEVOLVO o prazo possibilitando a continuidade do feito.

3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56328 Nr: 399-30.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCS FOSFATOS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, Tadeu Baisi Cortez, José Antonio Galdeano Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:56710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT, Edmar Rodrigues de Souza Júnior - 

OAB:4325/MT, ISABEL DE ARAÚJO CORTEZ - OAB:OAB/SP 235.560

 Vistos.

1. Considerando que o pedido de fl.306 não fora atendido dentro do prazo 

razoável, INDEFIRO o sobrestamento.

2. INTIME-SE a parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias 

para dar prosseguimento ao feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 313825 Nr: 9965-46.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magali Amorim Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de fl. 48, para determinar a citação por hora certa da 

requerida, a qual deverá ser realizada no endereço indicado à fl. 48, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça observar rigorosamente as disposições 

contidas nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179220 Nr: 1238-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Matheus e Cia Ltda, Luciana Aparecida 

Matheus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1.Tratam-se os presentes autos de feito em fase executiva onde, 

notificado o executado, este não adimpliu o débito. Em manifestação 

ulterior (fl.143), a exequente postulou pelo arquivamento do feito.

2.Desta feita, ante a não localização de bens passíveis de penhora do 

executado, DEFIRO o pedido retro à fl.411 da parte exequente, com base 

no art 921, §2º do CPC/15.

3. Fica facultado à exequente o desarquivamento dos autos à qualquer 

tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o 

artigo 921, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. Após, arquivem-se os autos, observando-se às cautelas de estilo.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 327078 Nr: 1279-31.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, 

com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015. Ressalte-se que as 

parcelas deverão ser adimplidas até o dia 10 (dez) de cada mês e as 

respectivas guias e comprovantes de pagamento juntadas periodicamente 

nos autos, a fim de fazer prova do recolhimento.

2. ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão ao Departamento de Controle 

e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça para registro e demais 

providências necessárias, conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 

04/2018/GAB/J-Aux, de 06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

3. Registre-se que após as providências acima anotadas, incumbirá a 

parte Interessada promover a emissão das guias de parcelamento que 

estarão disponibilizadas no site do Poder Judiciário – www.tjmt.jus.br.

4. Verificado o pagamento da primeira parcela, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232449 Nr: 10803-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GARCIA RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, cumprir decisão de fls159.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271257 Nr: 1779-68.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 VISTOS.

1. Considerando o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, PROCEDA a 

secretaria a extração do acórdão e documentos necessários da mídia de 

fl.149.

2. Após, INTIME-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 310974 Nr: 8467-12.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Isto posto, tendo em conta que o requerido reconheceu a procedência do 

pedido formulado e depositou os valores pretendidos pela parte autora, 

CONSIDERO purgada a mora, REVOGO a liminar deferida e DETERMINO a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, restitua o veículo apreendido ao requerido.12.AUTORIZO a 

expedição de alvará para que a parte autora levante os valores 

depositados pelo requerido.13.Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso 

III, alínea “a” do CPC, DECRETO a extinção do processo com julgamento de 

mérito.14.CONDENO a requerida no pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, 

com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.15.Após o cumprimento de todas 

as formalidades necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou 

restrições, providencie-se o arquivamento dos autos.16.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Barra do Garças-MT, 09 

de março de 2019.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238775 Nr: 15309-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisa Augusta Machado Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Moura, Geraldo Martins do 

Carmo, Geraldo Martins do Carmo Junior, Bernardo Mazzutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23.337, CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - 

OAB:23507/MT, Jorge Ibañez de Mendonça Neto - 

OAB:163506-OAB/SP

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de desarquivamento dos autos (fl.314)

 2. Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de 

aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523, CPC/2015.

3.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

4.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

5.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 12 de março de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171176 Nr: 3804-30.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salatiel Pereira Salgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 Vistos etc.

A decisão de fl. 253, proferiu que é competência da parte exequente em 

efetuar os cálculos necessários para o início da fase de cumprimento de 

sentença, fundamentando nos arts. 523, caput c/c 524, I a VII, do Código 

de Processo Civil.

Diante o exposto, indefiro o pedido retro formulado pela parte exequente.

Intime-se a parte para dar efetivo cumprimento ao comando judicial, sob 

pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180774 Nr: 2688-52.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Alves - ME, Maria Moezia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 Vistos etc.

Decorrido considerável lapso temporal da última avaliação dos bens 

objetos de penhora (fl. 70), defiro o pedido de fl. 95, para que se realize 

nova avaliação do imóvel, devendo ser observado principalmente o seu 

estado de conservação, melhorias ou o que achar necessário para a 

verificação do real valor do bem nos dias atuais.

Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e preclusão da 

possibilidade da prática do ato.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 327401 Nr: 1510-58.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janislene Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Borges de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Cautelar de Urgência de Busca e Apreensão proposta 

por Janislene Ribeiro da Silva em face de Nilson Borges de Souza.

Analisando a procuração de fl. 17, fora constatado que os poderes 

outorgados pelos demais herdeiros se limita a proposição do inventário ou 

arrolamento dos bens deixados pelo falecido.

Diante do exposto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a 

parte autora instrua o feito com documentos aptos a comprovar a sua 

legitimidade para propor a presente ação em nome dos demais herdeiros, 

bem como, proceda com a regularização do polo ativo, sob pena de 

extinção.

 Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218363 Nr: 1856-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenice José Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 
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Lima - OAB:MT 3.127-A

 VISTOS.

1. Considerando o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, INTIME-SE as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 dias.

2. Nada sendo requerido, arquive-se.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263342 Nr: 15078-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A-MT

 VISTOS.

1. Considerando o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, INTIME-SE as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 dias.

2. Nada sendo requerido, arquive-se.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 309482 Nr: 7620-10.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Rodrigues Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aredes Vilela de Figueiredo, Eufrazio 

Figueiredo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 VISTOS

1. Conforme a Portaria - Conjunta n° 247/20 do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, nos termos de seu art. 15, REDESIGNO a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 03/06/2020, às 14h (horário de mato 

grosso), a se realizar na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos (CEJUSC), no fórum desta comarca.

2. Após, voltem os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 321668 Nr: 13896-57.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Luiz Mallmann Spanholi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, Michael Wanderley Mallmann Spanholi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Conforme a Portaria - Conjunta n° 247/20 do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, nos termos de seu art. 15, REDESIGNO a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 03/06/2020, às 13h 30min (horário de 

mato grosso), a se realizar na sala de audiência do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos (CEJUSC), no fórum desta comarca.

2. Após, voltem os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324786 Nr: 15463-26.2019.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astor Rubem Ullmann, José Antônio Gonçalves 

Viana, Ivanir Maria Gnotto Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME TOSHIHIRO 

TAKEISHI - OAB:276388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.CITEM-SE os Requeridos, nos endereços declinados na inicial, e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 27 DE MAIO DE 2020, às 16h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO). 18.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição 

entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes 

acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 

334, do CPC/2015.19.Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015.20.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328561 Nr: 2125-48.2020.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaís de Almeida Vieira - 

OAB:358.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Certifique-se quanto à tempestividade dos Embargos.

2. Apense-se aos autos 11435-49.2018.811.0004-Cód. 287293.

3. Após, conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329616 Nr: 2700-56.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusimar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar ao 

feito comprovante do respectivo benefício previdenciário, bem como cópia 

da última declaração de imposto de renda ou outro documento atualizado 

que efetivamente seja hábil e útil a comprovação da necessidade do 

benefício da Gratuidade da Justiça ou recolha as custas e taxas judiciais 

no mesmo prazo, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art.290, do CPC/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283326 Nr: 9100-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Gonçalves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Caio Henrique Siqueira Oliver - OAB:OAB/MT 26.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 DISPOSITIVO1.Pelos argumentos acima expostos e no intuito de 

regularizar a marcha processual, DEFIRO a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, 

observando-se o rito estabelecido no artigo 510, do CPC/2015, ante a 

natureza do objeto da liquidação.2.Nesses termos, INTIMEM-SE as partes 

(Exequente e Executado) para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
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apresentem pareceres/documentos elucidativos, de modo a sustentar o 

valor que entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 510 do 

CPC/2015.3.Decorrido o prazo com, ou sem manifestação, voltem-me 

concluso para ulterior deliberação.4.PROCEDA-SE à reclassificação do 

processo, regularizando a capa dos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.5.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 16 de março de 2020MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327549 Nr: 1591-07.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleida Mariza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em virtude do equívoco da data do impulsionamento anteriormente 

expedido, refaço a intimação, nos seguintes termos: conforme o art. 482, 

VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimação 

da parte autora, via DJE, que o pedido de parcelamento foi devidamente 

cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes 

acessarem diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca digitar o tipo da ação CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, Selecionar opção MEU PROCESSO 

E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ UTILIZADA PARA 

PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao lançar o número do 

processo, automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: 

"Há um parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado 

nos valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou a parte emitirá sua 

guia e poderá efetuar o devido pagamento. E nos termos do despacho, o 

prazo para quitar a primeira parcela é de 15 (quinze) dias.

OBSERVAÇÃO: As parcelas subsequentes deverão ser emitidas na 

opção CONSULTA, utilizando a opção "Consulta de Parcelamentos" que se 

encontra disponível no Link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" 

(www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 327844 Nr: 1753-02.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia da Silva Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Sousa Barbosa, EURIPEDES NEVES 

DA SILVA, Luiz Alberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Nascimento Gonçalves - 

OAB:46254/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita à parte autora.

Cite-se o requerido, nos termos do artigo 238, caput, do Código de 

Processo Civil, para integrar a relação processual.

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 13/ 05/ 2020, 

às 17h, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, ou o comparecimento de representante sem poderes 

específicos para negociar e transigir, poderá ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionado com multa de 

até 02 (dois) por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Saliente-se que o pedido de cancelamento de audiência efetivado única e 

exclusivamente por quaisquer das partes – e não em conjunto - não ilide a 

efetivação da solenidade nem a aplicação da pena pela prática de ato 

atentatório à dignidade da justiça.

A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC da comarca de Barra do Garças, nos termos do 

artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 327946 Nr: 1803-28.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cássia Roque de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaís de Almeida Vieira - 

OAB:358.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para pagar a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no 

prazo de 03 (três) dias, a contar da citação (CPC, art. 829).Do mandado 

ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e 

avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado.Não encontrado o executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830, do Código de Processo Civil.O executado deverá ter ciência 

de que, nos termos do art. 827, §1°, do Código de Processo Civil, e em 

caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do 

CPC.Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de um por cento ao mês.Fica o executado 

advertido que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o 

executado, deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1°, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328232 Nr: 1927-11.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordana Queiroz de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Cristo Redentor Ltda, Emerson 

Balduíno Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a 

parte embargante instrua o feito com documentos aptos a comprovar a 

hipossuficiência econômica alegada, bem como, proceda-se com a 

regularização processual juntando a procuração nos autos, sob pena de 

indeferimento do pedido. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, 

no mesmo prazo acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme determina a CNGC – Art. 456, §1° e art. 290, do 

CPC/2015.Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162874 Nr: 4216-92.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Antonio Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea Rodrigues da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Angelita Tavares Pinto - OAB:MT 
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12.659, Vinicios Matos Pereira - OAB:13168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Edval Martins Marconcini - OAB:MT 20.331

 Vistos etc.

Defiro o pedido de expedição do manado de imissão na posse, de fl. 230.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185354 Nr: 6568-52.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Cardoso de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, Darlãn Martins Vargas - 

OAB:5.300B, Maira Lice Sampaio Santana - OAB:MT 17.444, Maria 

Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748, MAYRA ESMERALDA 

BRANDAO DE SA - OAB:13749, Murillo Barros da Silva Freire - 

OAB:8942-mt

 Vistos.

1. Considerando o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, INTIME-SE as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 dias.

2. Nada sendo requerido, arquive-se.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188295 Nr: 8909-51.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Britto Di Migueli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:26621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Vistos etc.

Considerando que já decorreu mais de 04 (quatro) meses do pedido 

formulado à fl. 117, intime-se a para autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularizar o polo passivo da demanda, sob pena de extinção do 

processo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191326 Nr: 11260-94.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Sampaio Novais, Emiliano Abraão Sampaio 

Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilmar Rodrigues do Couto, Zilberto Rodrigues 

do Couto, Sebastião José do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Camelo Borges - 

OAB:5314/GO, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 Vistos.

1. Considerando o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, INTIME-SE as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 dias.

2. Nada sendo requerido, arquive-se.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202326 Nr: 5127-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Souza Pinto

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 VISTOS

1. Conforme a Portaria - Conjunta n° 247/20 do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, nos termos de seu art. 15, REDESIGNO a audiência de 

conciliação/perícia para o dia 29/06/2020, às 08h00min (horário de mato 

grosso), a se realizar na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos (CEJUSC), no fórum desta comarca.

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica, a 

qual será realizada pelo médico do mutirão, caso queiram, poderão trazer 

assistente técnico, cujas despesas serão custeadas pelas partes, bem 

como trazer exames médicos já realizados.

3. Outrossim, determino a intimação pessoal do autor para 

comparecimento.

4. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram o 

que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

5. Após, voltem os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223397 Nr: 4908-52.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acilio Borba da Silveira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, SEGURADORA LÍDER S/A, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 562,33 (quinhentos e sessenta e dois reais 

e trinta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente às custas, e R$ 

149,93 (cento e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), 

referente a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez 

reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229063 Nr: 8463-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião José Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maury Camelo Borges - 

OAB:5314/GO, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 Vistos.

1. Considerando o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, INTIME-SE as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 dias.

2. Nada sendo requerido, arquive-se.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254696 Nr: 9408-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalina Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Barbosa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 139 e procedo a intimação da Fazenda Pública do 

Município de Barra do Garças-MT na pessoa do seu representante judicial 

para que se manifeste quanto ao interesse no feito.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Após, conclusos para decisão de saneamento/julgamento antecipado.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 312811 Nr: 9478-76.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Marques Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozana Castro Perim, GRAZIELI CASTRO 

PERIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.15.CITEM-SE as Requeridas, no endereço 

declinado na inicial, e INTIMEM-SE as partes para audiência de conciliação 

/ mediação que DESIGNO para o dia 27 DE MARÇO DE 2020, ÀS 15h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).16.Nesta oportunidade será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, sob 

pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a 

composição impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo 

para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 17.DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do art.98, §3º, CPC/2015.18. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 315922 Nr: 11085-27.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Pinheiro

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Conforme a Portaria - Conjunta n° 247/20 do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, nos termos de seu art. 15, REDESIGNO a audiência de 

conciliação/perícia para o dia 29/06/2020, às 09h 30min (horário de mato 

grosso), a se realizar na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos (CEJUSC), no fórum desta comarca.

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica, a 

qual será realizada pelo médico do mutirão, caso queiram, poderão trazer 

assistente técnico, cujas despesas serão custeadas pelas partes, bem 

como trazer exames médicos já realizados.

3. Outrossim, determino a intimação pessoal do autor para 

comparecimento.

4. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram o 

que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

5. Após, voltem os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323618 Nr: 14836-22.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karinne Agnelli Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Jerusalém Engenharia Construção e 

Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edith Marta Ferreira dos 

Santos - OAB:24175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a 

parte autora instrua o feito com documentos aptos a comprovar a 

hipossuficiência econômica alegada, bem como, proceda-se com a 

regularização processual juntando a procuração nos autos, sob pena de 

indeferimento do pedido. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, 

no mesmo prazo acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme determina a CNGC – Art. 456, § 1° e art. 290, do 

CPC/2015.Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324901 Nr: 91-03.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walquênio Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): America Representações, Marcos Santos da 

Silva - ME, Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heberth Vinicius Lisboa de 

Sousa - OAB:MT 25.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5.Dito isso, CITEM-SE o requerido no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para 

o dia 20/05/2020, ÀS 13h (HORÁRIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE a 

autora por meio de seu advogado.6.Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

do art. 334, do CPC. 7.Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC. 8.DEFIRO a gratuidade da justiça com fundamento no art.99, do 

CPC.9.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 05 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268258 Nr: 18218-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Intermunicipal de Saúde Região do Garças e 

Araguaia, Roberto Ângelo de Farias (Prefeito)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ferreira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 393/399 e 400/401

Abra-se vistas ao Ministério Público, pelo prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2969 Nr: 1252-88.1996.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STURMER & CEOLIN LTDA, Sérgio Luis 

Sturmer, Liane Ceolin Sturmer, ANA MARLY BASSO, Naévio Fioravante 

Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÉRICO KEITI SUZUKI - 

OAB:23339-A, Eudemar Quintino de Oliveira - OAB:1388/MT, 

MÁRCIO DE SOUZA - OAB:17264

 Vistos.

Inicialmente, CHAMO O FEITO À ORDEM, a fim de revogar a suspensão 

proferida na decisão de fls. 538/539, visto que já existe bem penhorado e, 

inclusive, já foi determinado a hasta pública.

Intime-se o exequente para que se manifeste quanto aos documentos de 

fls. 541/541/v. e apresente cálculo atualizado do débito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 308054 Nr: 6842-40.2019.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priscianne Freitas Banzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:OAB/MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifico dos autos que a sentença de fls. 32/33 se encontra eivada de 

erro material, uma vez que apesar do julgamento procedente, indeferiu o a 

alteração do nome da requerente.

2. Em sendo assim, CHAMO O FEITO À ORDEM e REVOGO o parágrafo da 

referida sentença, para que ONDE SE LÊ “julgo procedente a pretensão 

deduzida na inicial, a fim de indeferir a alteração do nome do requerente 

para Priscianne Freitas da Luz", PASSE A CONSTAR “julgo procedente a 

pretensão deduzida na inicial, a fim de deferir a alteração do nome da 

requerente para Priscianne Freitas da Luz.”

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3249 Nr: 825-91.1996.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Kimura, Maria Lúcia França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5620 Nr: 128-12.1992.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO RINALDO MARQUES DA SILVA

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

- OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5999 Nr: 744-45.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Moraes Carvalho

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:MT 14.184

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 (dez) 

dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30305 Nr: 870-85.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO COSTA BILEGO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Pascoal Lopes Bento - OAB:MT 5.769

 Impulsiono estes autos, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC e do 

artigo 1207 da CNGC, para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços/ 

Guias/ Emitir Guia/ Diligência, apresentando cópia do comprovante de 

depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente 

intimação.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32851 Nr: 220-04.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antônio Capitão Leal e Silva, Vianei 

Bove Capitão Leal e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:35137/GO
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 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 (dez) 

dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35661 Nr: 996-04.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A/MT, Luis Carlos Conejo - OAB:13056/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36061 Nr: 664-37.2003.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 8.625-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte Executada a se manifestar sobre às fls. 223/224 dos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38383 Nr: 73-41.2004.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas A. da Silva & Cia Ltda, José Eustáquio 

Braga, Nestor Morais Carvalho

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

para averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

atualizada/averbada nos autos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84476 Nr: 7690-13.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariosmar Neris - 

OAB:232751/SP, Daniel Nunes Romero - OAB:168.016 SP, Klaus 

Giacobbo Riffel - OAB:75.938, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - 

OAB:21593-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92479 Nr: 6315-40.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94464 Nr: 8219-95.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kozo Inada, Divanita Midori Suematsu Inada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Previdência dos Funcionários Banco 

do Brasil - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Cristina Inada - 

OAB:265276/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Andréa - OAB:, 

Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785-DF, Paulo Fernando Paz 

Alarcón - OAB:PR 37.007

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156870 Nr: 9146-90.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Silvio Sichieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888, RODRIGO TAUIL ADOLFO - OAB:8.208

 Impulsiono estes autos, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC e do 

artigo 1207 da CNGC, para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços/ 

Guias/ Emitir Guia/ Diligência, apresentando cópia do comprovante de 

depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente 

intimação.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162946 Nr: 4301-78.2012.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Felipe da Silva, Daniela Moura e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Ferreira Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170665 Nr: 3097-62.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio Marcos Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Morbeck da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Impulsiono estes autos, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC e do 

artigo 1207 da CNGC, para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços/ 

Guias/ Emitir Guia/ Diligência, apresentando cópia do comprovante de 

depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente 

intimação.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172738 Nr: 5830-98.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Rodrigues Vilela - EPP, Aurelina de 

Castro e Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173191 Nr: 6357-50.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vicente Fonseca de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 05 

(cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175493 Nr: 9192-11.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acsa Comércio de Fogões e Peças & Cia Ltda, Miriam 

Cristina Fukuda de Sousa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias da Silva & Lucas Ltda, Marinalva Dias da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

para averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

atualizada/averbada nos autos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176006 Nr: 9882-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Gualberto Duques Neto Me, João Gualberto 

Duques Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC e do 

artigo 1207 da CNGC, para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços/ 

Guias/ Emitir Guia/ Diligência, apresentando cópia do comprovante de 

depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente 

intimação.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177925 Nr: 12201-78.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erci Vieira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana C. Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Hugo Ribeiro Henrique 

Silva - OAB:OAB-GO 42.096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180216 Nr: 2171-47.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernani Reinoldo Bundchen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 
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Filho - OAB:GO 12.415, Caio Cesar Claudino Cavalcante - 

OAB:MT/22.955, LUIZ CLAUDIO DA COSTA - OAB:GO 18.194, RODRIGO 

RAMOS DE FREITAS SILVA - OAB:28.339/GO, Wellington Júnior 

Oliveira Silva - OAB:MT/25845/0, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA CECÍLIA 

GALBIATTI DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

2171-47.2014.811.0004, Protocolo 180216, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188421 Nr: 9019-50.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Nunes Barbosa

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188934 Nr: 9429-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Sebrae Serviços de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Máster Balanças Ltda, Derlivon Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 

13.842-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC e do 

artigo 1207 da CNGC, para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços/ 

Guias/ Emitir Guia/ Diligência, apresentando cópia do comprovante de 

depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente 

intimação.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191054 Nr: 11065-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Neli Mourão Borges, Lilian Mourão Borges, 

Lilian Mourão Borges, Elisangela Mourão Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:MT/22.955, LUIZ CLAUDIO DA COSTA - OAB:GO 

18.194, RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - OAB:28.339/GO, 

Wellington Júnior Oliveira Silva - OAB:MT/25845/0, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA CECÍLIA 

GALBIATTI DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

11065-12.2014.811.0004, Protocolo 191054, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191502 Nr: 11376-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Olivio Marzinotto, Valdene Pereira Amado 

Marzinotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Frank Alves dos Santos, Espólio de Luiz 

Antonio Marzinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200825 Nr: 4281-82.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Miranda de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACHADO COLELA 

MACIEL - OAB:DF/16.760, Jose Alberto Couto Maciel - OAB:OAB/DF 

513, Monica Rubino Maciel - OAB:DF/10.297

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte Autora a se manifestar sobre às fls. 139/141 dos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219904 Nr: 2778-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza de Souza Mota

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227253 Nr: 7194-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Renata Farias 

Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229527 Nr: 8780-75.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperforte - Coop. de Economia e Créd. Mútuo dos 

Func. Inst. Financ. Púb. Fed.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuzanir Carvalho de Medeiros

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229938 Nr: 9058-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir A. Betini - ME, Aldemir Alves Bettini, 

Alcione Teodoro de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257261 Nr: 11041-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Carias de Souza

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte Autora a se manifestar sobre às fls. 169/171 dos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259996 Nr: 12917-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA AIRES BARCELOS,

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELLARO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRÍCIO CABRAL 

GOMES - OAB:10292-MS, Roberto Duarte Junior - OAB:2485/AC, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:19680

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261586 Nr: 13985-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dibox Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me, Antônio dos 

Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:MT 8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 05 

(cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267280 Nr: 17515-63.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Sérgio Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267970 Nr: 17985-94.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Rodoviários de Carga BM Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali Brasil Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cesar Souza Lima - 

OAB:13114-MT, GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - OAB:19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando V. Mesquita Char - 

OAB:16243 A

 Impulsiono estes autos, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC e do 

artigo 1207 da CNGC, para INTIMAÇÃO da parte apelada/Requerida para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

§1º, art. 1.010, CPC/2015.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268597 Nr: 17-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 
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infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269088 Nr: 371-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aparecida dos Santos Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271088 Nr: 1678-31.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITORINO NETO ME, José Vitorino Neto, Terezinha 

de Lima Vitorino, ALINE FRENCH DE LIMA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275361 Nr: 4323-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karollyne Nascimento Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 05 

(cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276532 Nr: 5114-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Maria Neves Messias Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva Fernandes, Lorena Francisco 

Pereira, Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 05 

(cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280655 Nr: 7565-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14.258-A, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

considerando a retirada do Termo de Penhora às fls.66, procedo a 

intimação da parte autora para providenciar a juntada da matrícula 

averbada nos autos, no prazo de 10 (dez) dias: "Art. 844. Para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar 

a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial."

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286975 Nr: 11207-74.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Valoes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290821 Nr: 13500-17.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzamar Alves Duarte

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, Luiz Henrique Vieira - OAB:MT 26.417-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte Autora a se manifestar sobre às fls. 147/149 dos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291206 Nr: 13713-23.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: THAIS LOURRAYNE DE SOUZA MOREIRA, Absair 

Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, Terceiros 

Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 05 

(cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291247 Nr: 13737-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rocha Medrado Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Soares da Silva, BANCO DO BRASIL 

S/A - Ag. De POCONÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA KELLY CHAVES 

SBRISSA - OAB:N/8.963/MT, Glauciane Izummy Tamayoce - OAB:MT 

19.950, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLAUCIANE 

IZUMMY TAMAYOCE, para devolução dos autos nº 

13737-51.2018.811.0004, Protocolo 291247, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292689 Nr: 14511-81.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcilene Naves dos Santos, Erica Nubia Lopes de 

Moraes Carvalho, Josisleia Amelia Carneiro Rezende, Luiza Helena Peres 

Rodrigues, Marcio Paz Câmara, Maria Ramos Barretos Varjão, Marlene 

Francisca da Silva, Valdirene Maria Lopes, Patricia Lorena Candida dos 

Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdade Estácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos  au tos  n º 

14511-81.2018.811.0004, Protocolo 292689, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297667 Nr: 1086-50.2019.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Construtora Ltda, Lincoln Heimar Saggin, 

Lincoln Heimar Saggin Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299673 Nr: 2148-28.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Candida de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jupia Empreendimentos Imobiliários S/A, 

TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Salazar Martins 

- OAB:27.554/MT, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 05 

(cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306066 Nr: 5622-07.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - 

ME, Ivone Ferreira de Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308084 Nr: 6864-98.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio César de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Calistro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A, Woriston Barros da Cruz - OAB:26106-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Yvanhoe Braga 

Moura - OAB:25327/O/MT, Clever Carmo Silva Neto - 

OAB:24084-0/MT, Paulo Eduardo Aquino Dourado - OAB:24082/0-MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte requerida a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca dos Embargos de Declaração opostos às fls. 75/83 dos autos.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323222 Nr: 14683-86.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UACdTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a existência de imagens de cunho íntimo da parte autora, 

DETERMINO a tramitação do feito sob SEGREDO DE JUSTIÇA (art. 189, III, 

CPC). REGULARIZE-SE o segredo tanto no sistema eletrônico quanto no 

dorso dos autos com a fixação de tarjas nos termos da CNGC Judicial.

2. Em prosseguimento, verifica-se que o autor não estipulou o valor 

pretendido a título indenização por danos morais em petição inicial, valor 
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este também que deverá compor a integralidade do valor da causa, nos 

termos do art. 292, do CPC. Desta forma, faculto a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte Autora indique o valor 

pretendido a título de danos morais, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do artigo 290 e art. 321 do CPC/2015.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182486 Nr: 4223-16.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Pérola

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229379 Nr: 8676-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco Veículos Administradora de Cons´rocios 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Helena Martins Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYNE CORREA DEVOTTE - 

OAB:22003/0, Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 05 

(cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242479 Nr: 1059-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244625 Nr: 2490-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Ferreira Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18473-A/MT, Moises Batista de Souza - OAB:21442-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 05 

(cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261841 Nr: 14165-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Sipriano de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmo José Franco, Maria Tereza de Almeida 

Dias Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Carvalho da Mota - 

OAB:MT 13.302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC e do 

artigo 1207 da CNGC, para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços/ 

Guias/ Emitir Guia/ Diligência, apresentando cópia do comprovante de 

depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente 

intimação.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265393 Nr: 16419-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Cândida Ataídes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271051 Nr: 1657-55.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, RODRIGO SCOPEL - OAB:40004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 327.026

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271253 Nr: 1775-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15.483-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar sobre às fls. 194/195 dos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301492 Nr: 3120-95.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LEITE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC e do 

artigo 1207 da CNGC, para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços/ 

Guias/ Emitir Guia/ Diligência, apresentando cópia do comprovante de 

depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente 

intimação.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301513 Nr: 3130-42.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIRIOMAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307651 Nr: 6585-15.2019.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Coelho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Vieira Fernandes, Marcelino 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias”.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310196 Nr: 8041-97.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEUDE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19339/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC e do 

artigo 1207 da CNGC, para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços/ 

Guias/ Emitir Guia/ Diligência, apresentando cópia do comprovante de 

depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente 

intimação.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310842 Nr: 8386-63.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 

REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL , Wederson de Araujo 

Delgado, Luanna Martins Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliele Gomes Cardoso de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311164 Nr: 8566-79.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Litran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC e do 

artigo 1207 da CNGC, para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao site do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços/ 

Guias/ Emitir Guia/ Diligência, apresentando cópia do comprovante de 

depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente 

intimação.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318066 Nr: 12175-70.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liviane Núbia Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Dias de Araujo Filho - 

OAB:35745/GO, Mônica Figueiredo de sousa Lemes - 

OAB:25878/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A-MT

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias”.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321536 Nr: 13849-83.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDENE VELOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322414 Nr: 14256-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias”.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326803 Nr: 1126-95.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUES DOLGLAS FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196416 Nr: 1404-72.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar Alves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264722 Nr: 15998-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurélio Teixeira Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182297 Nr: 4058-66.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Guaribaldino dos Santos, SEBASTIÃO 

GOMES DOS SANTOS, JINUINA GUARIBALDINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308162 Nr: 6913-42.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Miguel de Oliveira, Cicero Vieira Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Miranda Carvalho, Jaqueline Patricia 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária – matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324644 Nr: 15347-20.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Milzanyr Esteves Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Schmitt Schemberg - 

OAB:25.336, Thais Almeida Vieira - OAB:358551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

(...).Cite-se o executado para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação (CPC, art. 

829).Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado.Não encontrado o executado, havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art. 830, do CPC.O executado deverá ter ciência de que, nos 

termos do art. 827, §1°, do Código de Processo Civil, e em caso de 

pagamento integral no prazo declinado, (...).Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes,(...).Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 

o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.Fica o 

executado advertido que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá ter ciência 

de que, não localizados o executado, deverá, na primeira oportunidade, 

requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena 

de não se aplicar o disposto no art. 240, §1°, do Código de Processo Civil. 

Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá 

requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de P. Civil.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291165 Nr: 13699-39.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL RODRIGUES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 VISTOS

1. Conforme a Portaria - Conjunta n° 247/20 do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, nos termos de seu art. 15, REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28/05/2020, às 13h (horário de mato grosso), a se 

realizar no edifício do Fórum desta Comarca.

2. PROCEDA-SE a secretaria com as medidas para o cumprimento do ato.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 162130 Nr: 3189-74.2012.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Paulo Porcel Ferdinandes, Solange 

Margarete Betassa Ferdinandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se eventual decisão pendente de cumprimento, bem como 

proceda-se com a devida juntada de documentos pendentes.

Não sendo necessária nova decisão judicial, proceda-se o gestor o 

impulsionamento dos autos para o devido cumprimento.

Sendo necessário manifestação judicial, voltem os autos conclusos ao 

término da correição judicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 83528 Nr: 6742-71.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Mendes Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vanderlei Leite de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar os pedidos formulados pelo exequente de inclusão no 

cadastro de inadimplentes, penhora on line; bloqueio via Renajud; consulta 

ao Infojud; indicação de bens; e, de suspensão de CNH, formulados, às 

fls. 103/109, diante do pedido superveniente do exequente, à fl. 110, 

requerendo a realização de penhora em bem imóvel do executado.

Em prosseguimento, antes de analisar o pedido de fl. 110, incumbe ao 

exequente trazer aos autos matrícula atualizada do imóvel, notadamente, 

que a simples certidão do CRI informando a existência de imóvel em nome 

do executado sem qualquer outra informação não é suficiente para 

verificação do preenchimento dos requisitos para realização de penhora 

do imóvel.

INTIME-SE o exequente para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, matrícula 

atualizada do imóvel, sob pena de arquivamento do feito.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 325340 Nr: 380-33.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 

REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL , Erica Santos Oliveira, 

Wederson de Araujo Delgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Francisco Transportes, GIDIEL VICENTE 

DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 
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caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do Executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art. 231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 327984 Nr: 1821-49.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR HENRIQUES DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do Executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art. 231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328329 Nr: 1971-30.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Joaquim Gabriel de Morais, Márcia Vieira de 

Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, BB 

Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 20 DE MAIO DE 2020, ÀS 14H 30MIN, HORÁRIO DE CUIABÁ-MT.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. No caso, tratando-se a parte requerida de prestadora de serviços, 

enquanto a parte “ex adversa” figura como consumidor final (arts. 2º e 3º, 

do CDC), há de se aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor, 

respaldando a favor deste a inversão do ônus da prova, uma vez 

comprovada a verossimilhança de suas alegações e a clara condição de 

hipossuficiência perante a empresa ré (art. 6º, VIII, CDC).

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329436 Nr: 2602-71.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH GONÇALVES SILQUEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA NARDES DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. COLHA-SE o parecer do Ministério Público, na qualidade de Curador dos 

Registros Públicos (art. 109 da Lei 6.015/73), e voltem-me conclusos.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324205 Nr: 15100-39.2019.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frankicio Umno Aa'I'Nhorã

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. COLHA-SE o parecer do Ministério Público, na qualidade de Curador dos 

Registros Públicos (art. 109 da Lei 6.015/73), e voltem-me conclusos.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

3. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 290114 Nr: 13063-73.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdC, MAdC, LMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intime-se o executado para pagamento dos valores atualizados, no prazo 

legal.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 295809 Nr: 43-78.2019.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJA, RAA, AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Diante do exposto, designo audiência de instrução e julgamento para a 

data de 14 de abril de 2020 às 12h30mim, no horário oficial do Estado de 

Mato Grosso.A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina 

o artigo 455 caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte 

interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer.Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º.Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, 

deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão.Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça 

gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se, de forma urgente e preferencial, eis que o feito 

enquadra-se na situação descrita no artigo 153, parágrafo 2º do Código 

de Processo Civil.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 266065 Nr: 16822-79.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKMBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela manifestação da parte exequente, 

que houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 286017 Nr: 10650-87.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:19909/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:MT 5.048

 A parte autora peticionou pela desistência da ação.

 Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

 Nos termos do artigo 90 caput do diploma adjetivo pátrio, condeno o autor 

no pagamento das custas e despesas processuais.

 Deixo de condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 287497 Nr: 11551-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGBA, LBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela manifestação da parte exequente, 

que houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 308605 Nr: 7152-46.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAdOA, NCCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGAF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)
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II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela manifestação da parte exequente, 

que houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 309525 Nr: 7649-60.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWCO, WKCO, IdAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela manifestação da parte exequente, 

que houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 312195 Nr: 9149-64.2019.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSFdS, DKVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Carolina Moreira da Silva 

Rebelatto - OAB:MT0026360O, Aurino de Souza Cardoso - 

OAB:MT0026300O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria-Conjunta da Presidência e da 

Corregedoria-Geral da Justiça, do Estado de Mato Grosso, com nº 247, de 

16 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio da qual foi 

determinada a suspensão das audiências, excetuados os casos 

disciplinados no ato supramencionado, necessário se faz o cancelamento 

da audiência anteriormente agendada.

 Assim, cancelo a audiência anteriormente agendada.

 Oficie-se a Comarca de Nova Xavantina-MT, para proceder a devolução 

da carta precatória expedida à fl. 57, independentemente de cumprimento.

 Após cancelamento, venham-me os autos na sequência para deliberar 

acerca da designação de nova data para o ato ora cancelado.

 Proceda-se à Secretaria o necessário para as comunicações de praxe.

 Notifique-se, pessoalmente, a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 312233 Nr: 9163-48.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFOdS, BFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria-Conjunta da Presidência e da 

Corregedoria-Geral da Justiça, do Estado de Mato Grosso, com nº 247, de 

16 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio da qual foi 

determinada a suspensão das audiências, excetuados os casos 

disciplinados no ato supramencionado, necessário se faz o cancelamento 

da audiência anteriormente agendada.

 Assim, cancelo a audiência anteriormente agendada.

 Oficie-se a Comarca de Cuiabá-MT, para proceder a devolução da carta 

precatória expedida à fl. 204, independentemente de cumprimento.

 Após cancelamento, venham-me os autos na sequência para deliberar 

acerca da designação de nova data para o ato ora cancelado.

 Proceda-se à Secretaria o necessário para as comunicações de praxe.

 Notifique-se pessoalmente o Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 316435 Nr: 11354-66.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSP, FSP, JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela manifestação da parte exequente, 

que houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318559 Nr: 12420-81.2019.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBJ, TJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria-Conjunta da Presidência e da 

Corregedoria-Geral da Justiça, do Estado de Mato Grosso, com nº 247, de 

16 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio da qual foi 

determinada a suspensão das audiências, excetuados os casos 

disciplinados no ato supramencionado, necessário se faz o cancelamento 

da audiência anteriormente agendada.

 Assim, cancelo a audiência anteriormente agendada.

 Após cancelamento, venham-me os autos na sequência para deliberar 

acerca da designação de nova data para o ato ora cancelado.

 Proceda-se à Secretaria o necessário para as comunicações de praxe.

 Notifique-se pessoalmente o Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318697 Nr: 12475-32.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASA, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdRDCS, DLdC, MAOdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria-Conjunta da Presidência e da 

Corregedoria-Geral da Justiça, do Estado de Mato Grosso, com nº 247, de 

16 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio da qual foi 

determinada a suspensão das audiências, excetuados os casos 

disciplinados no ato supramencionado, necessário se faz o cancelamento 

da audiência anteriormente agendada.

 Assim, cancelo a audiência anteriormente agendada.

 Após cancelamento, venham-me os autos na sequência para deliberar 

acerca da designação de nova data para o ato ora cancelado.

 Proceda-se à Secretaria o necessário para as comunicações de praxe.

 Notifique-se pessoalmente o Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 319040 Nr: 12608-74.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAS, EAdSC, FAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdSJ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela manifestação da parte exequente, 

que houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 321389 Nr: 13775-29.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVVM, PRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela manifestação da parte exequente, 

que houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 321969 Nr: 14032-54.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHB, DBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela manifestação da parte exequente, 

que houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 52 de 1019



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 322121 Nr: 14099-19.2019.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCFdA, LCCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Carolina Moreira da Silva 

Rebelatto - OAB:MT0026360O, Aurino de Souza Cardoso - 

OAB:MT0026300O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria-Conjunta da Presidência e da 

Corregedoria-Geral da Justiça, do Estado de Mato Grosso, com nº 247, de 

16 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio da qual foi 

determinada a suspensão das audiências, excetuados os casos 

disciplinados no ato supramencionado, necessário se faz o cancelamento 

da audiência anteriormente agendada.

 Assim, cancelo a audiência anteriormente agendada.

 Após cancelamento, venham-me os autos na sequência para deliberar 

acerca da designação de nova data para o ato ora cancelado.

 Proceda-se à Secretaria o necessário para as comunicações de praxe.

 Notifique-se pessoalmente o Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 210696 Nr: 9964-03.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCAdJ, ERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdJ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 Intimada a parte autora, por meio de sua assistência, para impulsionar o 

feito, esta quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, conforme exigia o antigo artigo 267, parágrafo 1º da lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1.973 (revogado Código de Processo Civil 

Brasileiro), não tendo, dentro de razoável prazo, manifestado-se.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

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

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 273533 Nr: 3280-57.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdF, ORG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Santos Silva Junior - 

OAB:MT 21.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA 

- OAB:21.242/O, Suzzy Mychelly Sales Martins - OAB:26978/MT

 Considerando o teor da Portaria-Conjunta da Presidência e da 

Corregedoria-Geral da Justiça, do Estado de Mato Grosso, com nº 247, de 

16 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio da qual foi 

determinada a suspensão das audiências, excetuados os casos 

disciplinados no ato supramencionado, necessário se faz o cancelamento 

da audiência anteriormente agendada.

 Assim, cancelo a audiência anteriormente agendada.

 Após cancelamento, venham-me os autos na sequência para deliberar 

acerca da designação de nova data para o ato ora cancelado.

 Proceda-se à Secretaria o necessário para as comunicações de praxe.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275314 Nr: 4294-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCPR, LdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, RONALDO CÉSAR PEREIRA 

SILVA, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 562,52 (quinhentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. Sentença. Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, 

sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente 

às custas, e R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos), 

referente a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez 

reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 305375 Nr: 5263-57.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPB, EPB, SOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimada a parte autora, por meio de sua assistência, para impulsionar o 

feito, esta quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, conforme exigia o antigo artigo 267, parágrafo 1º da lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1.973 (revogado Código de Processo Civil 

Brasileiro), não tendo, dentro de razoável prazo, manifestado-se.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 
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interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

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

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 306452 Nr: 5878-47.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Carolina Moreira da Silva 

Rebelatto - OAB:26360/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria-Conjunta da Presidência e da 

Corregedoria-Geral da Justiça, do Estado de Mato Grosso, com nº 247, de 

16 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio da qual foi 

determinada a suspensão das audiências, excetuados os casos 

disciplinados no ato supramencionado, necessário se faz o cancelamento 

da audiência anteriormente agendada.

 Assim, cancelo a audiência anteriormente agendada.

 Após cancelamento, venham-me os autos na sequência para deliberar 

acerca da designação de nova data para o ato ora cancelado.

 Proceda-se à Secretaria o necessário para as comunicações de praxe.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 306967 Nr: 6197-15.2019.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRdCN, EPdCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A, Valéria da Silva Campos - OAB:OAB/MT 17592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.Custas judiciais e 

honorários advocatícios conforme avença.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação judicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186682 Nr: 7606-02.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, juntando aos autos o valor 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 232674 Nr: 10974-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herquis Batista Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Batista Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Evangelista Gonçalves - 

OAB:MT 2.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimada a parte autora, por meio de seu patrono constituído e por 

intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE para impulsionar o feito, 

esta quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, conforme exigia o antigo artigo 267, parágrafo 1º da lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1.973 (revogado Código de Processo Civil 

Brasileiro), não tendo, dentro de razoável prazo, manifestado-se.

 Saliento que a intimação pessoal efetivada nos autos há de ser reputada 

eficaz, eis que endereçada ao endereço declinado nos autos.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

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

 Com espeque no artigo 485, parágrafo 2º, condeno o autor no pagamento 

das custas e despesas processuais.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 252832 Nr: 8240-90.2017.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEO, MO, GSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, Gilmar Moura Nascimento - OAB:MT 19048, 

João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante ao que foi exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido 

articulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, condenando o requerido VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 

JÚNIOR à pagar ao requerente MARIA EDUARDA OLIVEIRA e MELISSA 

OLIVEIRA a quantia mensal equivalente à 50 % (cinquenta por cento) do 

salário mínimo de referência, valor este que deverá ser pago até o dia 05 

(cinco) de cada mês, mediante recibo.Condeno a parte sucumbente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 
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termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a 

exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é 

beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º 

do Código de Processo Civil.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 255641 Nr: 10003-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Querino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada às fls. 54, 

que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Autorizo a expedição de alvará para a conta informada nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 294725 Nr: 15770-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Inacio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Roberta Lourenço Silva - OAB:20409-MT, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se na decisão que recebeu o presente 

feito, que o autor fora intimado a indicar o correto valor da causa, sendo 

na mesma oportunidade indeferido os benefícios da gratuidade da justiça.

 Intimado, o autor apresentou a emenda a inicial e atribuiu o valor da causa 

em R$ 5.035.132,60 (cinco milhões, trinta e cinco mil, cento e trinta e dois 

reais e sessenta centavos), oportunidade em que autor requereu o 

pagamento das custas e despesas processuais ao final da demanda (fls. 

24/100).

 Recebida a emenda a inicial, fora autorizado que o pagamento das custas 

ocorressem ao final do processo – fls. 101.

 No entanto, analisando mais acuradamente não somente as informações 

quanto também a documentação que consta no presente feito, é possível 

perceber pelos documentos encartados aos autos a existência de 

elementos que evidenciam o alto poder econômico do autor, em razão do 

expressivo valor da causa, relacionados a relação patrimonial do autor, 

sendo na emenda a inicial atribuído o valor da causa em R$ 5.035.132,60 

(cinco milhões, trinta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e sessenta 

centavos)

 Diante de todo o exposto, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, REVOGO a decisão que autorizou o pagamento 

das custas e despesas processuais ao final do processo, em razão do 

novo regramento não prever a oportunidade de pagamento das custas e 

taxas ao final da demanda.

 Com efeito, determino que o valor atribuído a causa de R$ 5.035.132,60 

(cinco milhões, trinta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e sessenta 

centavos) seja fisicamente e sistemicamente anotado no presente feito.

 Intime-o para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial com o 

devido recolhimento de custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 295362 Nr: 16177-20.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria-Conjunta da Presidência e da 

Corregedoria-Geral da Justiça, do Estado de Mato Grosso, com nº 247, de 

16 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio da qual foi 

determinada a suspensão das audiências, excetuados os casos 

disciplinados no ato supramencionado, necessário se faz o cancelamento 

da audiência anteriormente agendada.

 Assim, cancelo a audiência anteriormente agendada.

 Após cancelamento, venham-me os autos na sequência para deliberar 

acerca da designação de nova data para o ato ora cancelado.

 Proceda-se à Secretaria o necessário para as comunicações de praxe.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 320132 Nr: 13127-49.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vania Pereira de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Anderson Assis de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nohana Moraes de Oliveira - 

OAB:GO 47.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os autos n.º 320258 (13189-89.2019.811.0004) foram 

extintos na data de hoje, nada há a mencionar acerca da certificação de 

fls. 69.

 Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fls. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 326815 Nr: 1133-87.2020.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nainy Correa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gilmar Santos de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Barbosa Maia - 

OAB:58831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da extinção da ação, autorizo ao requerente a retirada dos 

documentos que a ilustram, devendo ser providenciada a substituição por 

cópias fidedignas, às expensas do interessado.

 Após, arquivem-se os autos.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150754 Nr: 552-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMB, CRMB, JBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TEIXEIRA GUIMARÃES - 

OAB:21.665/O, MANOELA RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT/22280-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito acerca dos documentos 

de fls. 46/47, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219378 Nr: 2420-27.2016.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Alves dos Santos, Elsa Marques 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keli Cristina dos Santos, Fabricia Pereira dos 

Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Hamilton da Cunha 

Júnior - OAB:26.166, Lorena Célia Rodrigues Gonçalves - 

OAB:OAB/GO30.627, Thaissa Karolliny Santos Lôbo - OAB:OAB/GO 

33.039

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 2420-27.2016.811.0004, 

Protocolo 219378, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 295682 Nr: 16383-34.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAA, GAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o executado para promover o pagamento integral dos alimentos 

em atraso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo 

(CPC, 528), no prazo de 03 (três) dias, correspondente ao remanescente 

das parcelas de Fevereiro de 2019 e meses seguintes, sob pena de 

decretação da sua prisão civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 203342 Nr: 5697-85.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAdS, EVdSF, GdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria-Conjunta da Presidência e da 

Corregedoria-Geral da Justiça, do Estado de Mato Grosso, com nº 247, de 

16 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio da qual foi 

determinada a suspensão das audiências, excetuados os casos 

disciplinados no ato supramencionado, necessário se faz o cancelamento 

da audiência anteriormente agendada.

 Assim, cancelo a audiência anteriormente agendada.

 Oficie-se a Comarca de Cuiabá-MT, para proceder a devolução da carta 

precatória expedida à fl. 163, independentemente de cumprimento.

 Após cancelamento, venham-me os autos na sequência para deliberar 

acerca da designação de nova data para o ato ora cancelado.

 Proceda-se à Secretaria o necessário para as comunicações de praxe.

 Notifique-se, pessoalmente, a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 287508 Nr: 11555-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASS, LSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:23254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimada a parte autora, por meio de sua assistência, para impulsionar o 

feito, esta quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, conforme exigia o antigo artigo 267, parágrafo 1º da lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1.973 (revogado Código de Processo Civil 

Brasileiro), não tendo, dentro de razoável prazo, manifestado-se.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

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

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197235 Nr: 2017-92.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piscinas Araguaia Ltda Me, Valdemir Pinto 

Monteiro, Lucemere Ferreira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PISCINAS ARAGUAIA LTDA ME, CNPJ: 

07643614000130 e atualmente em local incerto e não sabido LUCEMERE 

FERREIRA GONÇALVES, Cpf: 48175943149, Rg: 0733042-1, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de PISCINAS ARAGUAIA LTDA 

ME, VALDEMIR PINTO MONTEIROE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de por infração de: FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL; FALTA DE RECOLHIMENTO 

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO; FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA; FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS. DATA DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA: 03.11.2014. 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 201413704, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201413704/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/11/2014

 - Valor Total: R$ 90.061,25 - Valor Atualizado: R$ 81.873,86 - Valor 

Honorários: R$ 8.187,39

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o requerimento retro.Entretanto, 

analisando os resultados da consulta de dados via INFOJUD, nota-se que 

o endereço encontrado é o mesmo descrito anteriormente, na qual as 

tentativas de citação restaram infrutíferas.Dessa forma, diante das 

frustradas tentativas de citação da parte executada, CITE-A por 

edital.Findo o prazo da publicação editalícia, sem manifestação 

processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 12 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232236 Nr: 10637-59.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moreira Brito e Rocha de Aquino Ltda, 

Alderson Moreira Brito, Cleide Maria Rocha de Aquino

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALDERSON MOREIRA BRITO, Cpf: 

35316438191, Rg: 537.898, Filiação: Maria Sousa Santos e Edson Moreira 

dos Santos, data de nascimento: 27/02/1969, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, convivente, mototaxista, Telefone 66 9217-3010 e 

atualmente em local incerto e não sabido CLEIDE MARIA ROCHA DE 

AQUINO, Cpf: 39557995149. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES acima nominados e qualificados, 

acerca da restrição judicial (transferência) realizada por meio do 

RENAJUD – Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores, junto ao(s) 

prontuário(s) do(s) seguinte(s) veículo(s) no Detran: 1-) Fiat/Siena 

Atractiv 1.4, Placa HTT 9886 MT e 2-) Yamaha/DT 180 Z, Placa KBP4498 

GO, ambos de propriedade de Alderson Moreira Brito e 3-) veículo 

Honda/CG 150 Titan Mix ES, Placa NLJ 6457 GO, de propriedade de Cleide 

Maria Rocha A. Dourado, conforme Comprovante de Inclusão de Restrição 

Veicular encartado às fls. 31 dos autos acima identificados.

Resumo da Inicial: Certidão de Dívida Ativa nº 20159334.

Despacho/Decisão: VISTOS.Intime-se o executado via edital acerca da 

restrição realizada, conforme fl. 31, com observância do art. 275,§2, do 

CPC.Após, intime-se a exequente, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga ou remessa, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste nos autos.Decorrido o lapso temporal, independente de novo 

despacho, remetam-se os autos ao arquivo nos termos do artigo 40, §§1°, 

2º e 3º, da Lei de Execução Fiscal, anotando-se no Sistema Apolo que a 

prescrição intercorrente ocorrerá em 05 anos depois de 

arquivado.Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.Barra do 

Garças-MT, 03 de fevereiro de 2020.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 12 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95888 Nr: 803-42.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Oliveira Teles - ME, Fernanda 

Oliveira Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:02, Renata Maciel Cuiabano Chemale - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDA OLIVEIRA TELES, Cpf: 

62779176172, Rg: 1.020.930-1, Filiação: Flaviana Oliveira de Souza e 

Francisco Teles Sobrinho, data de nascimento: 04/12/1976, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), comerciante/professora, 

Telefone 9235-3333. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA acima nominada, por todo o 

teor da r. decisão abaixo transcrita, bem como para, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos ou se manifestar nos autos acerca da 

penhora online/bloqueio de valores (R$2.442,34), realizado via sistema 

BACENJUD, junto à instituição bancária, conforme consta dos documentos 

de fls. 118/122, da ação de execução fiscal acima identificada.

Despacho/Decisão: Autos de nº 803-42.2010.811.0004 – Cód. 

95888VISTOS.Intime-se o executado via edital acerca da penhora 

realizada, conforme fl. 120, com observância do art. 275,§2, do CPC.Após, 

intime-se a exequente, na pessoa de seu representante judicial, por carga 

ou remessa, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos 

autos.Decorrido o lapso temporal, independente de novo despacho, 

remetam-se os autos ao arquivo nos termos do artigo 40, §§1°, 2º e 3º, da 

Lei de Execução Fiscal, anotando-se no Sistema Apolo que a prescrição 

intercorrente ocorrerá em 05 anos depois de arquivado.Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário.Barra do Garças-MT, 28 de janeiro de 

2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 12 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164885 Nr: 6780-44.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gradual Motos e Peças Ltda, Elicimar Machado 

Fernandes Hashimoto, Lazaro Adilson Marques, Elismar Machado 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAZARO ADILSON MARQUES, Cpf: 

13860658115, Filiação: Sebastiana Barros Marques e Joaquim Marques de 

Oliveira, brasileiro(a), natural de Jataí-GO, casado(a), contador. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 
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seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/08/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GRADUAL MOTOS E PEÇAS 

LTDA, ELICIMAR MACHADO FERNANDES HASHIMOTOE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL (FALTA DE RECOLHIMENTO 

E/OU RECOLHIMENTO A MENOR, NOS PRAZOS REGULAMENTARES DO 

ICMS, GARANTIDO INTEGRAL, DEVIDO PELA ENTRADA DE 

MERCADORIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO PROVENIENTES DE 

OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

Nº20125335., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20125335/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 16.336,24 - Valor Atualizado: R$ 14.851,13 - Valor 

Honorários: R$ 1.485,11

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o requerimento retro.Entretanto, 

analisando os resultados da consulta de dados via INFOJUD, nota-se que 

o endereço encontrado é o mesmo descrito anteriormente, na qual as 

tentativas de citação restaram infrutíferas.Dessa forma, diante das 

frustradas tentativas de citação da parte executada, CITE-A por 

edital.Findo o prazo da publicação editalícia, sem manifestação 

processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 12 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169946 Nr: 2192-57.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. R. de Siqueira Me, Luiz Carlos Rodrigues 

de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. C. R. DE SIQUEIRA ME, CNPJ: 

24697856000126 e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

CARLOS RODRIGUES DE SIQUEIRA, Cpf: 39705978115, Rg: 

1.753.634-2ªvia, Filiação: Iraci Alexandre de Siqueira e Aluiz Rodrigues de 

Siqueira, data de nascimento: 02/08/1967, natural de Goiânia-GO, 

casado(a), comerciante/caminhoneiro, Telefone 066 3499-1219. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de L. C. R. DE SIQUEIRA ME e 

LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SIQUEIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO - ICMS GARANTIDO 

INTEGRAL, DATA DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA: 15.05.2012. CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA Nº 20126422., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 20126422/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/05/2012

 - Valor Total: R$ 18.948,27 - Valor Atualizado: R$ 17.225,70 - Valor 

Honorários: R$ 1.722,57

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o requerimento retro.Entretanto, 

analisando os resultados da consulta de dados via INFOJUD, nota-se que 

o endereço encontrado é o mesmo descrito anteriormente, na qual as 

tentativas de citação restaram infrutíferas.Dessa forma, diante das 

frustradas tentativas de citação da parte executada, CITE-A por 

edital.Findo o prazo da publicação editalícia, sem manifestação 

processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 12 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178041 Nr: 12327-31.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo 

Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Leon 

Bordest - OAB:9.531

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte requerida, 

para manifestar requerendo o que de direito, ante o retorno dos autos da 

Segunda Instância, no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245514 Nr: 3214-14.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Lourenço, José Antonio Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. A. LOURENÇO, CNPJ: 13477087000134 

e atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ ANTONIO LOURENÇO, 

Cpf: 65117980115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/03/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. A. LOURENÇO e JOSÉ 

ANTONIO LOURENÇO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de da infração: falta de recolhimento ICMS estimativa por operação; falta 

de recolhimento ICMS estimativa formação de estoque; falta de 

recolhimento ICMS complementar estimativa e falta de recolhimento ICMS 

estimativa simplificada. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 20169844., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 
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20169844/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/08/2016

 - Valor Total: R$ 5.380,74 - Valor Atualizado: R$ 5.380,74 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo: 3214-14.2017.811.0004 – Código: 

245514Vistos.Requer o exequente, a fls. 42, o arresto de valores via 

sistema Bacenjud. Contudo, embora juridicamente possível o arresto, não 

há indícios de que o executado se furta à citação. Assim, indefiro o 

arresto.Ademais, DEFIRO o pedido retro, determinando que seja procedida 

a citação por edital dos executados, na forma da lei de execução 

fiscal.Deste modo, intime-se a parte autora desta decisão.Findo o prazo da 

publicação editalícia, sem manifestação processual, suspendo o feito, pelo 

prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução 

Fiscal.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Barra do 

Garças-MT, 28 de janeiro de 2020.CARLOS AUGUSTO FERRARIJuiz de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 17 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181424 Nr: 3280-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivilson Lira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiza Lyra Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSSARA MARIA 

FONSECA S. LIRA, para devolução dos autos nº 3280-96.2014.811.0004, 

Protocolo 181424, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179751 Nr: 1717-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Aparecida Marçal Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 Certifico que, em consulta ao Sistema de Requisição de Pagamento 2.0 do 

TJMT, verifiquei que o Precatório Requisitório da parte autora (Ofício n° 

278/2020 de folhas184) foi protocolado sob o n° 1006895/2020 no TJMT – 

DAP (Departamento Auxiliar da Presidência), numeração única: 

1006895-79.2020.8.11.0000, devendo os interessados acompanharem 

seu processamento e andamento por meio do site www.tjmt.jus.br, 

clicando no ícone PJE 2.1 – Processo Judicial Eletrônico, Consultar 

Processos, 2º Grau.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293650 Nr: 15080-82.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio José de Almeida David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ATALLAH - OAB:18.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA 

DAVID, Cpf: 00234460130, Rg: 9.007.772, Filiação: Lúcia de Almeida David 

e José Pedro Francisco David, data de nascimento: 07/10/1946, natural de 

Valparaíso-SP, casado(a), apropecuarista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/11/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de ESPÓLIO DE 

ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA DAVID, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de IPTU/2013-0, IPTU/2014-0, IPTU/2015-0, 

IPTU/2016-0, IPTU/2017-0. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA NºS. 19144/2018, 

Nº 19145/2018, Nº 19146/2018, Nº 19147/2018, Nº 19148/2018., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 19144/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/11/2018

 - Valor Total: R$ 3.606,55 - Valor Atualizado: R$ 3.278,68 - Valor 

Honorários: R$ 327,87

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o requerimento retro.Considerando a 

consulta de dados realizada via sistema INFOJUD, conforme extrato em 

anexo, abra-se vista ao autor para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.Sendo pleiteada a citação do executado no endereço declinado, 

determino, desde já, a expedição do necessário para o efetivo 

cumprimento do ato citatório. Caso transcorrido o prazo, sem 

manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Cumpra-se. " DECISÃO 

INICIAL - FLS. 15, TEOR SEGUINTE: Vistos.Tendo em vista as demasiadas 

tentativas de citação das partes executadas, não logrando êxito, sendo 

exaustivos os esforços para se encontrar a demandada, cumpridos estão 

os requisitos obrigatórios e previstos no art.8°, IV da LEF. DEFIRO o pedido 

retro, determinando que seja procedida a citação por edital dos 

executados, na forma da lei de execução fiscal.Deste modo, INTIME-SE a 

parte autora desta decisão.Findo o prazo da publicação editalícia, sem 

manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 12 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

1ª Vara Criminal

Portaria

 

 PORTARIA N.º 01/2020-GAB

Art. 1º - Designo Correição Ordinária Geral na 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Barra do Garças-MT, a partir do dia 16 de março de 2020, 

com término para o dia 16 de abril de 2020, podendo ser prorrogado.

Art. 2º - Designar a servidora Valdete Alves de Souza Dutra para 

secretariar os trabalhos correcionais e intimar as partes para devolverem 

os processos que estiverem em carga externa.

Barra do Garças, 13.03.2020

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito 

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81860 Nr: 9147-80.2008.811.0004
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Lourenço de Oliveira, Júlio Garcia 

Mercado, Carlos Alberto Irineu Silva, Diana Rodrigues Ribeiro, Joelma 

Conceição de Oliveira, Orleína Carneiro Ferri, Fábio Faleiro Barbosa, Elza 

Alves de Oliveira, Gentil Evangelista do Carmo, Marcos Rafael Pinto da 

Silva, Alberto Luis de Araújo, Nilson Pimentel de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2711-A, ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, CLAUDIO HENRIQUE 

DELFINO QUEIROZ - OAB:, EDILAINE CAETANO DA SILVA - 

OAB:24584/GO, ELÍDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-MT, GEVANI 

MENDONÇA DE FREITAS - OAB:11.47/A, Ismar Rodrigues - OAB:GO 

47.889, ISMERINO RORIZ SOARES DE CARVALHO E TOLEDO - 

OAB:23020/DF, Jeovanna Mikaelly Rodrigues Silva - OAB:GO 55.437, 

Joaquim José Abinader Guedes da Silva-DP - OAB:1366, JUDERLY 

S.VARELLA JUNIOR - OAB:7298/MT, ROLDÃO BARBOSA DA SILVA 

NETO - OAB:, SALK SILVA DE SOUZA - OAB:7077, WILSON JOSÉ 

RIBEIRO - OAB:12733

 Certifico que em conformidade com a Portaria de nº 247 de 16 de março 

de 2020 emitida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ficam suspensas 

todas as audiências designadas, pelo prazo de 15 (quinze dias), a partir 

de 17/03/2020, referente à medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235138 Nr: 12847-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciez Alves Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado do acusado Graciez Alves Vilas Boas, para 

apresentar as alegações finais pelo prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 150163 Nr: 9840-93.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanderson Bernardes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hidalgo Fonseca Parreira - 

OAB:MT/18936/O, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Vistos.

Oficie-se novamente a comarca deprecada solicitando informações 

acerca do cumprimento da missiva.

Indefiro o pedido de renúncia formulado às fls. 171, em razão do causídico 

não ter guardado a devida observância à previsão do artigo 5º, §3º da Lei 

8.906//94 – Estatuto da Advocacia.

Intime-se o causídico peticionante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

junte aos autos a devida notificação da parte ré, sob pena de imposição 

de multa por abandono da causa.

Escoado o prazo, certifique-se.

 Após, conclusos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188762 Nr: 9287-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, JOÃO JOSÉ FERREIRA, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.074,93 (mil e setenta e quatro reais e 

noventa e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 433,51 

(quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), referente 

às custas, e R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos), 

referente a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 246,71 (duzentos e 

quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 322553 Nr: 14315-77.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Sousa da Silva, Nader Ramadan Kalil, 

Pedro Augusto Gomes de Souza, Natalício Carlos da Silva Junior, 

Valquene Vieira de Almeida, José Ailton Mendes Vieira, José Lima 

Medrado, Lucivam Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A, Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB:MT 

16.023, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:6883-A / MT, Deybson 

Ibiapino Costa Santos - OAB:OAB/MT 19171, Kelly Lorraine 

Rodrigues de Souza - OAB:26246/0/MT, Luceny Rodrigues 

Severino de Lima - OAB:GO 13.988, Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 Vistos.

Lucivan Pereira Martins peticiona às fls. 1.009/1.016 pugnando pela 

revogação da prisão preventiva, alegando: a. excesso de prazo; b. 

desnecessidade da cautelar ante o réu ser confesso e não estar tentando 

frustrar a instrução; c. ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Nader Ramadan Kall apresenta petição às fls. 1.013/1.016 requerendo a 

revogação da prisão preventiva, afirmando: a. excesso de prazo; b. 

endereço fixo e emprego na comarca; c. ausência dos requisitos da 

prisão preventiva.

Pedro Augusto Gomes Souza requer, às fls. 1.033/1.044, o deferimento da 

revogação da preventiva, uma vez que: a. possui trabalho lícito e 

residência no distrito da culpa, bem como é réu primário; b. a instrução 

demonstrou que não estava presente nos locais dos fatos e não fazia 

parte do intento criminoso; c. a instrução praticamente se findou, já que 

falta apenas seu interrogatório e a oitiva de uma testemunha requerida 

pela defesa de José Medrado.

José Ailton Mendes Vieira peticiona às fls. 1.045/1.052, também pugnando 

a revogação da preventiva, tendo em vista o encerramento da fase 

acusatória e sua confissão em juízo, portanto inexiste prejuízo para a 

instrução.

 Nelson Sousa da Silva requer às fls. 1.053/1.061, pela reconsideração ao 
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pedido de revogação da preventiva, uma vez que: a. possui residência 

fixa; b. ausência de prova em seu desfavor na instrução; c. instrução 

processual praticamente findada; d. inexistência de motivos que 

ensejaram a prisão.

O Ministério Público, manifestou-se às fls. 1.074.

Decido.

Primeiramente, não há de se falar em excesso de prazo da instrução.

Saliento que a contagem dos prazos processuais no processo penal 

pátrio é global e não por etapas, devendo eventual ilegalidade da prisão 

cautelar por excesso de prazo ser analisada à luz do princípio da 

proporcionalidade.

Ora, trata-se de processo com sete réus, sendo que foram necessárias a 

realização de três audiências de instrução, tamanha a quantidade de 

testemunhas.

 Observa-se que os crimes supostamente praticados possuem elevada 

complexidade, sendo razoável eventual excesso de prazo para prolação 

de sentença, não havendo elementos de que tenha ocorrido por inercia ou 

falta de interesse.

 Importante mencionar que os acusados estão presos desde 18/11/2019, 

portanto, menos de quatro meses, não se mostrando tal prazo abusivo, 

mormente a complexidade dos autos.

Ao contrário do que afirmam a defesa de alguns denunciados não se 

encerrou a instrução processual, já que ainda falta a realização de 

interrogatório de Pedro Augusto Gomes Souza.

Ademais, não cabe o juízo neste presente momento, ao contrário do que 

requer a defesa do acusado Pedro e Nelson, realizar a análise de mérito 

da exordial acusatória, mas tão somente verificar se ainda estão 

presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ressalta-se que os predicados pessoais embora favoráveis, não 

autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica 

posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 46.378/MG – Relatora: Minª. 

Laurita Vaz – 05.08.2014). E situações semelhantes, este e. Tribunal 

decidiu:

“[...] Predicados pessoais não têm o condão de, por si sós, avalizar o 

direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo dos pacientes, 

se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia 

cautelar [...]” (HC. nº 33227/2016 – Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva 

–1.4.2016).

“Nessa toada, os eventuais predicados favoráveis, como primariedade, 

bons antecedentes, residência fixa e outros, por si sós, não ensejam a 

concessão da liberdade provisória, quando devidamente demonstrada à 

imprescindibilidade da custódia cautelar, ante a presença dos requisitos 

autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo 

Penal.” (HC. n 251/2016 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli –12.2.2016)

 Em que pese faltar apenas o interrogatório de um dos acusados, ainda 

estão presentes os requisitos da decisão que decretou a prisão 

preventiva dos denunciados, especialmente ante a garantia da ordem 

pública.

Nos autos ficou demonstrada a reiteração Criminosa de Nelson Sousa da 

Silva, Lucivan Pereira Martins e Nader Ramadan Kalil, já que possuem 

diversos registros criminais em seu desfavor, de forma que insuficientes 

cautelares diversas da prisão, nos termos da jurisprudência abaixo 

transcrita.

 PRIMEIRA CÂMARA CRIMINALHABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 

1009352-21.2019.8.11.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL 

DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS EMENTA HABEAS CORPUS – 

CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA 

EM PREVENTIVA –ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 

DO CPP – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DRÁSTICA – PACIENTE QUE 

OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS – EVIDENCIADO RISCO DE REITERAÇÃO 

DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA. 

Havendo indícios suficientes e seguros da autoria e da materialidade do 

crime imputado ao paciente, bem assim o risco inequívoco de 

REITERAÇÃO delitiva – ostenta registros criminais anteriores – a prisão 

cautelar se justifica para efetiva garantia da ordem pública e da 

conveniência da instrução criminal.

(N.U 1009352-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ora, o fato de alguns denunciados terem confessado a pratica delitiva não 

quer dizer que automaticamente não estão mais presentes os requisitos 

da prisão preventiva.

A prisão preventiva encontra esteio como forma de garantia da ordem 

pública, dada a gravidade concreta do crime praticado, revelada pela 

forma e circunstâncias de sua execução, cujas condutas foram altamente 

reprováveis.

Vale lembrar que não existe apenas risco à ordem pública, quando o 

acusado se mostra perigoso para a sociedade num sentido violento. Tal 

interpretação fatalmente relegaria a prisão preventiva apenas para 

investigados ou acusados pobres, acusados de crimes violentos.

 Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento dos 

doutrinadores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar a respeito da 

garantia da ordem pública, “Em nosso entendimento, a decretação da 

preventiva com base neste fundamento, objetiva evitar que o agente 

continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem 

pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social.(Curso de Direito 

Processual Penal, 4ª edição, Editora Poivm, 2010, p. 531).

Para o Guilherme Nucci, ordem pública, “é a indispensabilidade de se 

manter a ordem na sociedade, que como regra é abalada pela prática de 

um delito”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e 

Execução Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 605).

Mirabete entende da seguinte maneira “o conceito de ordem pública não se 

limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar 

o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do 

crime e sua repercussão.“ (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo 

Penal Interpretado. 2a Ed. São Paulo: Atlas, 1995. p. 377).

Em razão desses relevantes motivos, INDEFIRO os pedidos de revogação 

da prisão preventiva.

 Entretanto, importante mencionar a edição de portaria-conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e o Corregedor-Geral da Justiça que suspendeu os prazos 

processuais pelo período de 15 dias e determinou a suspensão das 

audiências que envolve processos de réu preso (art. 10, III).

Salienta-se, também, que o Conselho Nacional de Justiça publicou 

Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020 em que recomenda aos 

aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à 

propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos 

sistemas de justiça penal e dentre tais medidas encontra-se no artigo 4º a 

reavaliações de prisões.

Conforme exposto os réus não fazem jus à liberdade provisória, assim, 

considerando que embora o fato ocorrido tenha sido grave, foi praticado 

sem violência ou grave ameaça a pessoa, razão pelo qual defiro, de ofício, 

a prisão domiciliar aos denunciados com exceção de José Medrado que 

se encontra foragido.

Desta feita, mantenho a prisão preventiva, no entanto, substituo-a pela 

PRISÃO DOMICILIAR de LUCIVAN PEREIRA MARTINS, NADER RAMADAN 

KALL, PEDRO AUGUSTO GOMES SOUZA, JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA 

e NELSON SOUSA DA SILVA, mediante o cumprimento das medidas 

cautelares de:

 a) Monitoramento eletrônico;

b) Proibição de ausentar-se da residência em que cumprirá o regime 

domiciliar;

c) Proibição de alteração de endereço sem prévia comunicação a este 

Juízo.

Após, os acusados acostarem informações acerca do local de suas 

residências, caso já não conte nos autos, expeça-se alvará de soltura, 

salvo se por outro motivo estiverem presos, salientando a medida de 

monitoramento eletrônico.

Consigne à parte que o descumprimento de quaisquer das medidas supra, 

ensejará a revogação do benefício e a decretação da prisão preventiva.

Certifique-se a secretaria acerca do decurso do prazo para que a defesa 

de José Medrado informar o endereço da testemunha, conforme ata de 

audiência de fls. 1.006-v.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 157455 Nr: 9849-21.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista dos Santos, Gilberto Davi Ferreira, 

Ailton Moura, Acrizio Teófilo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275, Gilmar Moura Nascimento - OAB:MT 19048, 

João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43919/GO, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653, 

Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência com as formalidades legais os depoimentos 

foram realizados por meio de gravação audiovisual, nos termos do artigo 

405 do CPP.

 A defesa de Acrizio Teófilo Cabral manifesta pelo reconhecimento da 

prescrição tendo em vista que o réu possuía mais de 70 anos de idade.

O MPE manifesta favoravelmente ao reconhecimento da prescrição.

 DELIBERAÇÕES

Ante o parecer favorável do MPE, reconheço a prescrição em favor de 

Acrizio Teófilo Cabral de modo a decretar extinta a punibilidade nos termos 

do artigo 107, IV. Do CP.

 Intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164241 Nr: 5984-53.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio da Silva Mateicyk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, FÁBIO DA SILVA MATEICYK, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.450,82 (mil e quatrocentos e cinquenta 

reais e oitenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo 

R$ 1.054,99 (mil e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), 

referente às custas, e R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos), referente a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 246,71 

(duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191877 Nr: 11633-28.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariana Daiane Ferreira dos Santos, Angela 

Carla Sales Machado, Luciano Queiroz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Roque Zandoná 

Paschoal - OAB:168.601-SP, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Fabiano Xavier da Silva - OAB:SP 217.166, HÉLIO 

PASSADORE - OAB:3008A-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, ANGELA CARLA SALES 

MACHADO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento 

das custas referente à Tabela C, no valor de R$ 246,71 (duzentos e 

quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Após a efetivação do depósito, deverá protocolizar o 

comprovante de pagamento no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

endereçando-a para a Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191877 Nr: 11633-28.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariana Daiane Ferreira dos Santos, Angela 

Carla Sales Machado, Luciano Queiroz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Roque Zandoná 

Paschoal - OAB:168.601-SP, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Fabiano Xavier da Silva - OAB:SP 217.166, HÉLIO 

PASSADORE - OAB:3008A-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, ARIANA DAIANE FERREIRA 

DOS SANTOS, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 971,51 

(novecentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Referido Valor deverá ser 

recolhido de forma separada, sendo R$ 608,58 (seiscentos e oito reais e 

cinquenta e oito centavos), referente às custas, e R$ 116,22 (cento e 

dezesseis reais e vinte e dois centavos), referente a taxa, e o ainda valor 

correspondente a R$ 246,71 (duzentos e quarenta e seis reais e setenta e 

um centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191877 Nr: 11633-28.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariana Daiane Ferreira dos Santos, Angela 

Carla Sales Machado, Luciano Queiroz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Roque Zandoná 

Paschoal - OAB:168.601-SP, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Fabiano Xavier da Silva - OAB:SP 217.166, HÉLIO 

PASSADORE - OAB:3008A-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, LUCIANO QUEIROZ DE 

SOUZA, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 971,51 (novecentos e setenta e um 

reais e cinquenta e um centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo 

R$ 608,58 (seiscentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), referente 

às custas, e R$ 116,22 (cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos), 

referente a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 246,71 (duzentos e 
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quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 248145 Nr: 4974-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Código 248145.

Vistos.

1 – Considerando o teor da portaria conjunta TJMT 247/2020 e da 

recomendação CNJ 62/2020, ambos documentos que dispõe acerca das 

medidas preventivas à propagação do coronavírus, redesigno a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 07 de julho de 2020, às 16h45min 

(horário de Mato Grosso).

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 17 de março de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

VINICIUS DOMINGUES DE SOUZA, CPF: 014.601.121-05, Endereço: 

Avenida Oeste, N° 100, bairro Jardim Palmares, Barra do Garças/MT, 

telefone: 66 99219-2947.

2) Testemunha(s):

 DAPHNIS OLIVEIRA JÚNIOR, Endereço: Rua dos Garimpeiros, N° 416, 

bairro São Benedito, Barra do Garças/MT, CEP: 78600-000.

Policial Militar LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA.

Policial Militar FELLYPE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251647 Nr: 7433-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adan Cristian Vieira Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:44870/GO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, ADAN CRISTIAN VIEIRA VAZ, 

para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 1.074,93 (mil e setenta e quatro 

reais e noventa e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo 

R$ 433,51 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), 

referente às custas, e R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos), referente a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 246,71 

(duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 311812 Nr: 8930-51.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Santos Ribeiro, Nilson Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Costa da Silva - 

OAB:OABMT 24336

 Considerando o teor da portaria conjunta TJMT 247/2020 e da 

recomendação CNJ 62/2020, ambos documentos que dispõe acerca das 

medidas preventivas à propagação do coronavírus, redesigno a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 07 de julho de 2020, às 16h45min 

(horário de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 325436 Nr: 444-43.2020.811.0004

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marcia Santos Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de incidente para restituição de bens idêntico ao de código 

322432, em apenso.

A parte requerente pugna pelo arquivamento do feito.

Manifestação favorável do MPE.

 Decido.

Tendo em vista a ocorrência da litispendência, julgo e declaro extinto o 

presente incidente.

Obedecidas às formalidades legais, arquivem-se o presente feito.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ARNALDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise dos autos, verifica-se o pedido de levantamento de Alvará 

para levantamento dos valores, contudo, não consta nos autos a 

procuração do patrono da causa, eis porque, para clara convicção deste 

juízo, DETERMINO ao patrono do feito que colacione aos autos a 

procuração assinada pela parte requerente, com poderes para tanto, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de condenação em litigância de má fé. 2- 

Intime-se a parte autora pessoalmente para ciência do presente. 3- Após, 

faça os autos conclusos para levantamento de Alvará. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-91.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

BARRA DO GARCAS CARTORIO SEGUNDO OFICIO (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial e 

corrigir o polo passivo da demanda, visto que deve ocorrer o litisconsórcio 

passivo com o Estado de Mato Grosso, pois a o nome do autor consta no 

sistema da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso. 2- 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, 

faça conclusos. 3- Cumpra-se com URGÊNCIA.”

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-92.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR NASIH AZANKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino ao demandante que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000616-65.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE ALMEIDA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA OAB - MT22090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY AMARAL BRANCALLIÃO (REU)

ADELCIO PONTES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011024-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DANIELE MARIANO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Certifique-se a Secretaria acerca de eventuais valores vinculados aos 

autos junto a Conta Única. 2- Após, faça conclusos para deliberações 

pertinentes. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-13.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLTON PARENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-44.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA BORGES DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 
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Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-21.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE TELES DA GLORIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Compulsando os autos verifico que a petição inicial não está 

devidamente instruída com os documentos necessários para a propositura 

da ação, eis porque, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte demandante emende a inaugural sanando os vícios existentes, 

juntando aos autos as evidências comprovativas das suas alegações, 

comprovante de endereço, e ainda comprovantes de renda para 

robustecer eventual arguição de que não possui condições de arcar com 

as custas processuais sob pena de ser indeferimento.p 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000484-08.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BORGES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COSTA DA SILVA OAB - MT24336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wanderson rezende de souza (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Segundo se extrai dos autos, não há comprovação da homologatória da 

sessão de conciliação, desta feita, para uma análise idônea acerca da 

força executiva do título apresentado em consonância com o art. 515 do 

CPC, DETERMINO ao demandante que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos a sentença homologatória do termo de sessão de conciliação 

juntado aos autos. 2- Expeça-se o necessário. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000608-88.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Certo é que, em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo, o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2- Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

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

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente, esclarecendo se houve o bloqueio dos valores na conta do 

suposto golpista, informada pelo demandante. 3- Após o prazo, faça 

conclusos para apreciação da liminar. 4- Intime-se. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-75.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TOLEDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE BARBOSA MAIA OAB - GO58831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA M DE CARVALHO - ME (REQUERIDO)

GRAZIELI GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com pedido de tutela de 

urgência manejada por Tiago Toledo Siqueira contra Poliana de Carvalho 

ME asseverando ter celebrado contrato de locação de imóvel que 

apresentou diversas avarias, o que levou ao cumprimento parcial de suas 

obrigações, motivo pelo qual, pleiteia em sede de liminar, abstenção de 

inscrição de seus dados, bem como dos dados de suposto fiador, em rol 

de maus pagadores, até o deslinde final da rusga. 2- Pois bem, em 

observância ao art. 18 do CPC e às condições da ação, para o perfeito 

deslinde da presente actio, DETERMINO a parte autora que retifique a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando os vícios ali existentes, 

acrescentando ao polo ativo da demanda, a pessoa do fiador. 3- Cabe 

ressaltar que eventual apontamento minucioso por parte deste magistrado 

quanto aos equívocos contidos na peça inaugural, implicaria em substituir 

o papel do peticionante confeccionando nova vestibular, eis porque 

competirá ao patrono da causa realizar leitura do novel CPC e adaptar a 

peça aos requisitos ali contidos. 4- Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-31.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NONATO MORAES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANA CASTRO DA COSTA OAB - MT27016/O (ADVOGADO(A))

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

LIEGY DIVINA ONOFRE DE OLIVEIRA OAB - MT22886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Processo: 1002343-93.2019.8.11.0004 Vistos, etc. O processo não se 

encontra apto para julgamento. Verifica-se que o processo possui vício 

quanto ao instrumento particular de representação, uma vez que, o 

mandato contém apenas a digital de pessoa analfabeta. Incide neste caso, 

o art. 595 do Código Civil, in verbis: Art. 595. No contrato de prestação de 

serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o 

instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas. Desse modo, necessário converter o julgamento em 

diligencia, para: Intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

sanar o vício constante no instrumento de mandato, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento de mérito. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da parte autora, voltem os autos conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-27.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACAO CONTACT CENTER LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000625-27.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:GILBERTO 

MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO BORGES ANDRADE, 

POLLYANA SOARES MATOS POLO PASSIVO: ACAO CONTACT CENTER 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/05/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 18 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000001-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELY ALVES DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

01- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando frutífera a 

utilização do sistema Renajud, necessário se faz a penhora, avaliação e 

remoção do veículo de propriedade do devedor HONDA/CG 150 TITAN ES, 

PLACA NFQ4102, já constrita para circulação. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 664 do Diploma 

Processual Civil. 02- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens 

penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei 

dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 03- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 04- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 05- Existindo bens gravados 

de ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 06- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do 

CPC, outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 07- 

Intime-se. 08- Expeça-se o necessário. 09- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO JOAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o procurador da 

parte autora para que no prazo de cinco dias manifeste o que entender de 

direito em relação a petição da parte requerida (id 25844982)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L T REIS PECAS E SERVICOS MECANICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA OAB - MT25203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ MOREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/01/2019, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L T REIS PECAS E SERVICOS MECANICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA OAB - MT25203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ MOREIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 11/05/2020 às 14:00 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011289-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Considerando a manifestação do autor (id 24530669), IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o procurador da parte requerida para 

que manifeste o que entender de direito no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-12.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WISGLEIBE MARIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000626-12.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WISGLEIBE 
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MARIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA 

VENTURINE ESTEVES, GABRIEL LUIZ ESTEVES POLO PASSIVO: LOJAS 

AVENIDA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 18 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001338-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 11/05/2020 às 14:40 (MT) (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012897-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESIOMAR BATISTA DOS REIS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

apresentar o endereço correto da parte ré, sob pena de extinção do feito. 

(prazo: 5 dias)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012956-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLY SANTOS RESENDE (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

que no prazo de cinco dias apresente o endereço correto da parte ré, sob 

pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAU ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seus Advogados(as), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

30486539), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

(assinado digitalmente) Rodrigo Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário - Setor 

de Reclamações

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-79.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BITTENCOURT CALDARELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000628-79.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:CAROLINA 

BITTENCOURT CALDARELLI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 18 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALERIA CARNEIRO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-81.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada movida 

por Amarildo Fernandes em face do Estado de Mato Grosso, onde a 

requerente na qualidade de funcionária pública, visa obter a concessão de 

antecipação de tutela para fins de que este Juízo determine de plano a 

gratificação de Líder de equipe de acordo com a Instrução Normativa 

01/2011/CSPJC. 2- Pois bem, a despeito dos argumentos vertidos na peça 

inaugural, tenho que o caso não comporta a antecipação da tutela, vez 

que é expressamente vedada a concessão de tutela antecipada que tenha 

por objeto e reclassificação ou equiparação de servidores e a concessão 

de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza, nos termos do que prevê a lei nº 9.494/97, a qual disciplina a 

aplicação da tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública. 3- 

Acerca do tema, aliás, é a pacífica jurisprudência do STJ: PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE 
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SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a 

antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser 

concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 

1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o 

provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de 

servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou 

extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se 

discutem a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço 

denominado "sexta-parte" e pagamento de correspondentes verbas 

atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. Agravo regimental não 

provido.(AgRg no REsp 1372714/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

DJe 24/10/13) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TUTELA 

ANTECIPADA CONTRA AFAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

O acórdão embargado entendeu, com apoio na jurisprudência dominante 

do STJ, que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é 

possível nas hipóteses em que não incidam as vedações previstas na Lei 

9.494/97, quais sejam demandas sobre reclassificação, equiparação, 

aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou 

concessão de pagamento de vencimentos. [...] (EDcl no AgRg no REsp 

944.771 - MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 21.08.09) 4- Portanto, 

considerando a pretendida antecipação de tutela possui natureza de 

aumento remuneratório imediato, entendo incabível a concessão dos 

efeitos da tutela nos moldes pleiteados. Ademais, a análise detida dos 

documentos acostados à exordial revela a ausência de demonstração do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a parte 

reclamante vem recebendo a sua remuneração sem a incidência da 

gratificação percentual há vários anos. 5- Ex positis, por entender não 

estarem presentes os requisitos elencados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, determinando 

sejam as partes intimadas da presente decisão. 6- DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita à promovente, nos termos da Lei 1060/50. 7- 

Verificando que a demanda não reclama a realização da audiência 

prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da 

Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, 

em atenção ao enunciado 01 que a critério do juiz, poderá ser dispensada 

a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, 

desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa. 8- 

DETERMINO a citação do requerido para apresentação da defesa no prazo 

de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para sentença 

após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a peça de 

redarguição, observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c 

art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º 

e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 9- Expeça-se o 

necessário. 10- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000591-52.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO NONATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011194-41.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TAVARES DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-09.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA PIRANI (EXECUTADO)

B. PIRANI - ME (EXECUTADO)

DENI NAFEZ BAZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002539-63.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAROSAM DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DIAS SOARES LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PACHECO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses da parte 

exeqüente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. Analisando os autos verifico que o causídico que atua no 

feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores, assim 

sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do(a) advogado(a) que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Intime-se a parte executada em 

relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos para 

deliberações acerca da utilização dos sistemas online. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001860-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL ENCADERNADORA EIRELI - CNPJ 30.450.898/0001-60 (ERRO AO 

CONSULTAR) (EXECUTADO)

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP203049-O 

(ADVOGADO(A))

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT8464-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte autora para, em 10 (dez) dias, manifestar-se acerca 

da petição de ID nº 29217302. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA TAINA PARREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR OAB - MT19364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a patrona da parte exequente para que, em 05 (cinco) dias, 

acoste instrumento procuratório com poderes especiais para receber e 

dar quitação, sob pena de o alvará ser confeccionado em nome da autora. 

2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000762-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA CAROL MANZANO MAGNANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento 

parcial da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exequente 

requereu à transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos, no ID nº 

29917423. 3. Ademais, intime-se a parte executada em relação a 

liquidação do valor remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIDA SILVEIRA CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o cumprimento parcial da sentença, com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da 

exequente, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada nos autos, conforme ID nº 29095749. 2. Decorrido o prazo 

do parcelamento, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca do cumprimento integral do valor devido, sob pena de 

extinção do feito pelo pagamento. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BATISTA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- O doutor HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - advogado que ora se 

habilita nos autos – assessorou este magistrado antes de ingressar no 

fascinante universo da advocacia, cuidando-se de fato público e notório 

entre os operadores de direito a amizade oriunda de tal período, ou seja, o 

nobre causídico é amigo íntimo deste julgador razão pela qual em todas as 

demandas em que aquele figurar como parte ou advogado dar-me-ei por 

suspeito, com espeque no artigo 254, I, do CPP. Registro que não obstante 

a referida amizade, seria plenamente viável continuar atuando no 

processo, vez que este juiz nunca inter-relacionou amizade com sua 

atuação profissional, todavia e por força da óbvia e salutar disposição 

legal, com esteio na norma acima grafada DECLARO-ME suspeito para 

presidir o processo em tela, determinando a conclusão dos autos ao meu 

substituto legal, devendo a secretaria observar que o processo continuará 

tramitando nesta vara. 2- Intime-se. 3- Expeça-se o necessário. 4- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000761-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DOS SANTOS SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento 

parcial da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exequente 

requereu à transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos, no ID nº 

29794489. 3. Ademais, intime-se a parte executada em relação a 

liquidação do valor remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002130-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista a reiteração do pedido de ID nº 26588113, o qual já foi 

indeferido no ID nº 24566940, DETERMINO seja intimada a parte autora 

para, em 05 (cinco) dias, informe o endereço correto e atual da parte ré, 

sob pena de extinção do feito. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001158-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA DOURADO SILVESTRE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sendo medida excepcional a intervenção judicial, por meio de expedição 

de ofícios a órgãos públicos ou empresas privadas solicitando 

informações sobre bens da requerida, INDEFIRO o pedido de ID nº 

24959860, pois tal incumbência pertence ao autor, vez que não há 

comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo autor na 

tentativa de localização dos bens. 2- Intime-se a parte autora para no 

prazo de 05 (cinco) dias informar quanto a existência de bens da ré, sob 

pena de extinção da ação. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte materializado sua obrigação, faça conclusos. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-95.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 
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concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome 

da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de 

bom alvitre registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na 

presente rusga com a requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, 

ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a 

exclusão em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 

537 do CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de 

atraso na retirada do nome da parte requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 9- Analisando os 

autos noto que a parte Requerente declarou não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que a autora não apresentou seu 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possui 
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condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optou por ingressar com demanda sendo representada por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 10- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001601-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FURTADO DE QUEIROZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FERREIRA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da apresentação do endereço da parte ré no ID nº 18691402, 

DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente 

audiência de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 3- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 5- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 277 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 7- Expeça-se o necessário. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-36.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE TELES DA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Das breves 

leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a medida 

vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os requisitos 

delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca dos 

requisitos nota-se que o risco de ineficácia do provimento principal e a 

plausibilidade do direito alegado, não estão presentes nos autos vez que 

não há evidências de que o requerente sofreu constrangimentos e 

aborrecimentos em razão do procedimento da Ré visto que, nos 

documentos que acompanham a exordial denota-se restrições alienígenas 

aos débitos debatidos nestes autos, com datas distintas e anteriores à 

negativação discutida. Nesse sentido, não evidenciado o perigo da demora 

(periculum in mora) e o fumus boni juris na explanação constante na 

vestibular, não restam demonstrados os requisitos ensejadores da tutela 

pleiteada. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 
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fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (REsp 1125621/MG 

? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 6- INDEFIRO o pedido de tutela antecipada 

vindicada pelo promovente, tendo em vista que a parte autora não 

apresentou conteúdo probatório para evidenciar o periculum in mora em 

conjectura alguma, uma vez que os documentos acostados à exordial 

evidenciam restrições efetivadas por empresas alienígenas à presente 

rusga. 7- Tendo a audiência de conciliação já sido aprazada, proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12- Expeça-se o necessário. 13- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-28.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ROCHA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 
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indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome 

da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de 

bom alvitre registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na 

presente rusga com a requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, 

ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a 

exclusão em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 

537 do CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de 

atraso na retirada do nome da parte requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 9- Analisando os 

autos noto que a parte Requerente declarou não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que a autora não apresentou seu 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possui 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optou por ingressar com demanda sendo representada por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 10- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000464-17.2020.8.11.0004
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LILIAM CARLA SANTANA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO REZENDE GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas online colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE TELES DA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Das breves 

leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a medida 

vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os requisitos 

delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca dos 

requisitos nota-se que o risco de ineficácia do provimento principal e a 

plausibilidade do direito alegado, não estão presentes nos autos, não 

havendo evidencias de que a requerente sofreu constrangimentos e 

aborrecimentos em razão do procedimento da Ré visto que, nos 

documentos que acompanham a exordial denota-se restrições alienígenas 

aos débitos debatidos nestes autos. Nesse sentido, não ficou evidenciado 

o perigo da demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, na 

explanação constante na vestibular. 3- No que toca à inversão do ônus da 

prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um 

sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 
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partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 6- INDEFIRO o pedido de tutela antecipada 

vindicada pela promovente, tendo em vista que a parte autora não 

apresentou conteúdo probatório para evidenciar o periculum in mora em 

conjectura alguma, uma vez que os documentos acostados à exordial 

evidenciam restrições efetivadas por empresas alienígenas à presente 

rusga. 7- Tendo a audiência de conciliação já sido aprazada, proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12- Expeça-se o necessário. 13- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-74.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO OAB - GO48995 (ADVOGADO(A))

FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA OAB - GO41399 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SO COBRANCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR JACOMINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR VICTOR LOPES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR MAHMUD CASTRO WADI OAB - MT19003/O (ADVOGADO(A))

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEILY ADRIANA ARRUDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO SILVA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TADEU MARACAIPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cumpra-se a decisão de ID nº 28257753. 2. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE LEAL GARCIA VITORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEPUGA POS GRADUACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO SANCHEZ OAB - SP234226 (ADVOGADO(A))

DECIO LENCIONI MACHADO OAB - SP151841 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINDERLEI BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIDENY OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 
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devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001539-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY SOUZA DE MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGO BARUFFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRISA LOPES MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE MATOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 
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Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-90.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENILSON SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BEIJAMIM CANDIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-23.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CALSOLAIO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

GILSON ALVES LINO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 
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autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CAVALCANTE DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002800-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual a parte autora requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ela indicada. 2. Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada no ID nº 30279895. 3. Destarte, uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código de Processo 

Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os 

autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

EDMUNDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001960-18.2019.8.11.0004 Polo Ativo: EDMUNDO PEREIRA DA 

SILVA Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde, 

em resumo, aduz a parte autora que sofre problema de visão e necessita 

de uma cirurgia de FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE 

INTRA-OCULAR DOBRAVÉL – OLHO DIREITO. Afirma que apesar de todo 

esforço administrativo não conseguiu agendar a cirurgia, necessitando 

ingressar com a presente ação. Foi deferida liminar, determinando que o 

ente requerido agendasse a cirurgia (id. 23035913), no entanto, não foi 

cumprido a determinação. Em contestação, o Estado de Mato Grosso, 

alegou em preliminar falta de interesse processual, e no mérito 

improcedência da inicial, visto que não cabe ao Estado a responsabilidade 

da prestação do serviço, e ainda que não possui recursos para realização 

do procedimento. Diante do não cumprimento da liminar, foi realizado 

boqueio do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) – id. 26136771, bem como 

já transferido (id 28764495) para o consultório médico indicado pela autora 

na inicial (id. 22986780). Pois bem, em que pese a alegação do ESTADO, a 

sua responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 196 da CF: Art. 196. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Ainda, menciona a 

jurisprudência: AÇÃO INDENIZÁTORIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. Pretensão de 

reparação por danos morais e matérias, em virtude de erro na 

classificação da gravidade de estado médico de paciente, para fins de 

concessão de prioridade no atendimento. Conjunto probatório que 

demonstrou que a triagem ocorreu de acordo com os protocolos de 

atendimento de saúde, Mudança significativa do estado do paciente entre 

o início e o final da tarde, quando deu entrada no Hospital das Clinicas. 

Possível piora do quadro clínico durante o tempo de aguardo pelo 

atendimento médico. Ausente reavaliação da gravidade do caso durante o 

período de espera. Omissão na prestação do serviço caracterizada. 

Dever de indenizar. Responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, 

CF). Indenização por danos morais arbitrada em R$30.000,00 (trinta mil 

reais). Pretensão de recebimento de pensão vitalícia a título de danos 

materiais. Inadmissibilidade. Pedido formulado de maneira genérica. 

Ausência de demonstração de dependência econômica. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP – AC: 10070096520148260079 SP 
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1007009-65.2014.8.26.0079, Relator: Alves Braga Junior, Data de 

Julgamento: 31/10/2013, 2º Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação:24/09/2019). Assim, os documentos dos autos são suficientes 

para demonstrar a necessidade do procedimento cirúrgico ao autor, e bem 

como a responsabilidade do Estado em proceder a intervenção a fim de 

auxiliar o reclamante. Dessa forma, os pedidos iniciais merecem ser 

acolhidos. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DA 

INICIAL, com fulcro no artigo 487, I do CPC. a) INTIME-SE a parte autora 

para fazer a prestação de contas do tratamento, e posteriormente, 

determino a extinção do processo, pelo devido cumprimento. b) Após 

trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Laura Ávila Vasconcelos (assinado digitalmente) Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002630-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITELVINO BASILO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002630-56.2019.8.11.0004 Promovente: ITELVINO BASILO DE 

SOUZA Promovido: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio acolho a 

retificação do nome do polo passivo para BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. 

O Banco reclamado alegou preliminar de prescrição, aduzindo que o 

contrato foi aberto em 26.11.2014, e a ação protocolada em 21.11.2019, 

devendo ser utilizado o prazo trienal de prescrição. No entanto, a situação 

apresentada no processo trata-se de obrigação de trato sucessivo 

(contrato de empréstimo consignado), onde a violação do direito ocorre de 

forma contínua, mês a mês, sendo que o termo inicial da prescrição é a 

data do vencimento da última parcela e não da primeira. Assim, REJEITO a 

preliminar suscitada. Assevera que o contrato apresentado na 

contestação é legitimo, e havendo qualquer dúvida do Juízo deve o 

processo ser extinto para realização de perícia grafotécnica, o que 

REJEITO, visto que os elementos dos autos permitem a análise do mérito 

da demanda. Por fim, alega ausência de requerimento administrativo, no 

entanto, prevê a Constituição Federal, em seu art. º, XXXV, que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, 

assim inexiste a obrigatória de buscar a via administrativa antes da judicial. 

Assim, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual 

passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde afirma que analisando seus extratos bancários percebeu a 

cobrança indevida do empréstimo contrato nº 241071518, no valor de R$ 

502,65 (quinhentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) parcelado 

em 72 prestações, asseverando que jamais contratou referido 

empréstimo. Em sua defesa, o Banco afirma que adquiriu os créditos do 

Banco BMG S/A através de contrato de cessão, no entanto, nada 

modificou para o autor, que continuou constando no seu extrato a 

denominação BMG. Assevera que em 26.11.2014 o autor contratou o 

empréstimo no valor de R$502,65, sendo liberado na sua conta a quantia 

de R$462,03 (quatrocentos e sessenta e dois reais e três centavos). O 

banco apresenta como provas de suas alegações o contrato devidamente 

assinado pelo autor, o recibo de TED que comprova as transferência de 

valores e extrato da dívida. Pois bem. Analisando detidamente os 

documentos apresentados pelo reclamado, verifica-se a legitimidade da 

cobrança discutida, sendo evidente que o autor contratou o empréstimo 

indicado na inicial, pois as alegações da reclamada são totalmente 

correspondentes com os documentos apresentados. Apesar do autor na 

impugnação afirmar que o documento de TED não é devido como prova, 

não apresentou o extrato da sua conta corrente na respectiva data a fim 

de confirmar que não recebeu o valor descrito no contrato de empréstimo 

(id. 28997514 – pág. 1). Desse modo, o promovido apresentou provas 

suficientes que modificam as alegações do reclamante, demonstrando a 

legitima contratação. 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

dívida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. DETERMINO que a secretaria RETIFIQUE no nome 

do polo passivo para BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-89.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000164-89.2019.8.11.0004 Polo ativo: DELMIRA ALVES DOS 

SANTOS VALVERDE Polo passivo: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA e MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte Reclamada EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA, aduzindo que a sentença foi omissa, visto 

que, na parte dispositiva não se especificou qual das reclamadas deveria 

retirar o produto defeituoso, tendo em vista que a propriedade do aparelho 

celular é da reclamada EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. A parte embargada 

apresentou contrarrazões, afirmando que não se opõe aos embargos 

opostos, haja vista, não resultar em alteração da procedência da 

demanda, se dispondo a depositar o objeto na secretaria deste juízo. Em 
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análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de 

pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter 

se pronunciado. No caso, não há que se falar em OMISSÃO em nenhum 

ato, tendo em vista que a sentença embargada foi devidamente 

fundamentada, sendo evidente o entendimento deste juízo quanto à 

obrigação solidária das reclamadas para com o consumidor, portanto, em 

se tratando de solidariedade ambas são legítimas para retirar o produto 

defeituoso, sendo facultado a qualquer uma delas fazê-lo mediante prévio 

aviso e no prazo determinado. Oportuno ressaltar que eventual discussão 

quanto a legítima propriedade de tal produto após a devolução é alheia ao 

consumidor, devendo as reclamadas resolver tal celeuma entre si e não 

nos presentes autos. Assim, a sentença foi devidamente fundamentada, 

embasada nos motivos suficientes para o livre convencimento do Juízo, 

sendo certo que os argumentos dos réus não foram acolhidos não 

havendo que se falar em omissão. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

acolho os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY AUGUSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA JUNIOR OAB - MT22227/O (ADVOGADO(A))

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

LUCAS DOS SANTOS FERNANDES OAB - MT22838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOIANA DE TOLEDO OAB - GO17932 (ADVOGADO(A))

ELISA MARIA ALESSI DE MELO OAB - GO34461 (ADVOGADO(A))

TATIANA ACCIOLY FAYAD OAB - GO19400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001822-51.2019.8.11.0004 Promovente: IRANY AUGUSTA DE 

SOUSA Promovido: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito no 

estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANOS MORAIS, afirmando que é usuária do plano de 

saúde da ré desde o ano de 1997, pagando suas prestações sempre de 

forma assídua. Afirma que por um lapso de memória esqueceu-se de 

pagar as parcelas de fevereiro e março de 2019, continuando a pagar os 

débitos dos meses subsequentes sem observar tal detalhe. Aduz que no 

mês de junho/2019 necessitando realizar alguns exames teve 

conhecimento do cancelamento do seu plano, mas somente no final do 

mês recebeu a notificação de cobrança, efetuando o pagamento dos 

débitos em aberto na data de 03.07.2019. Assevera que em 10.07 

recebeu outro e-mail informando que ainda existia débitos em aberto, e ao 

entrar em contato com a ré teve conhecimento que haveria um novo 

contrato visto que o antigo estava cancelado. Afirma que a atitude da 

reclamada é indevida, não podendo cancelar o contrato de forma 

unilateral, pois efetuou o pagamento após ser notificada. Em sua defesa, a 

empresa reclamada alega que a autora era contumaz em pagar as 

parcelas de forma atrasada desde o ano de 2017, e que dessa forma teria 

acumulado mais de 700 dias de inadimplência. Afirma que a parcela de 

fevereiro/2019 foi paga somente em julho/2019, totalizando 138 dias de 

atraso, e conforme prevê o artigo 13 da Lei nº 9.656/98, ocorre a rescisão 

com atraso de 60 dias, desde que devidamente notificada, o que foi 

devidamente cumprido, pois a autora recebeu em sua residência todas as 

notificações conforme AR’s em anexo, não podendo falar de ausência de 

notificação. Aduz que sendo legitima a rescisão contratual não há que se 

falar de reembolso, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem. 

Analisando detidamente a situação apresentada no processo, verifica-se 

que a empresa realmente cumpriu a determinação prevista na Lei 9.656/98 

no que tange a notificação do consumidor da sua inadimplência. No 

entanto, importante ressaltar que a empresa efetuou a notificação de 

cobrança solicitando que a autora efetivasse o pagamento do débito a fim 

de continuar com o seu contrato. Como se observa no id. 22613052 – 

pág.2, foi postada a notificação para autora referente as parcelas dos 

meses de fevereiro e março/2019 na data de 27.06.2019, sendo que a 

autora efetuou o pagamento na data de 03.07.2019 (id. 22613053). Assim, 

se a empresa aceitou o pagamento do débito com mais de 100 (cem) dias 

de atraso, não há que se falar na legitimidade da rescisão contratual, pois 

a consumidora pagou o débito acreditando que o contrato continuaria 

vigente. Neste sentido: AÇÃO COMINATÓRIA – RESTABELECIMENTO DE 

PLANO DE SAÚDE CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA - Autora que não 

nega ter realizado os pagamentos de setembro e outubro de 2016 com 

atraso, tampouco ter recebido as notificações a respeito de tal 

circunstância, reclamando, contudo, que seus pagamentos foram regular 

e normalmente aceitos, mesmo após a resilição do contrato, em conduta 

dúbia e injustificada – Atuação controvertida da ré que deve ser 

interpretada de maneira favorável ao consumidor, como manifestação de 

interesse na perpetuação do contrato, medida que, aliás, melhor se 

coaduna com os princípios da boa-fé objetiva que devem reger as 

relações negociais – A aceitação dos pagamentos gerou na autora, 

segurada octogenária, de debilitada saúde e segurada da ré desde 1986, 

legítima expectativa acerca da continuidade do vínculo, pelo que deve 

haver, de fato, o restabelecimento do plano – Elementos dos autos que, 

ademais, apontam para a necessidade de prestígio aos princípios da 

conservação do contrato e da dignidade da pessoa humana, (em especial, 

da pessoa idosa), da proteção à saúde e à vida – Provimento ao recurso 

tão somente para determinar a minoração dos honorários advocatícios, 

arbitrados em primeira instância em R$ 3.000,00 - Desnecessidade de 

dilação probatória, lugar de prestação do serviço e relativa simplicidade da 

causa que tornam adequada a redução da verba para atuais R$ 2.000,00. 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-SP 00001306420178260011 SP 

0000130-64.2017.8.26.0011, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 

24/04/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2018) 

Dessa forma, se o cancelamento do contrato foi baseado na cobrança da 

fatura do mês de fevereiro que se refere ao período mais longo de 

inadimplência, diante do envio da notificação para que a autora 

regularizasse o débito com a promessa de continuar com o vínculo 

contratual, não há que se falar em legitimidade do cancelamento, pois a 

empresa estaria agindo contrária a boa-fé contratual. Além disso, o fato 

da reclamada alegar que o contrato não poderia ser restabelecido mas 

seria gerado um novo contrato, demonstra a má-fé da reclamada, pois a 

princípio indicou que com o pagamento não haveria rescisão contratual, e 

além disso, o fato de alterar o contrato da autora que é vigente há mais de 

20 anos implica em abstrair direito adquiridos. Assim, entendo que os 

valores de R$1.322,00 (mil, trezentos de vinte e dois reais) que a autora 

teve que desembolsar deve ser ressarcidos, pois foi indevido o 

cancelamento do plano pelos motivos já explanados. 2.2.2. DANOS 

MORAIS No que tange ao pedido de reparação a título de dano moral, 
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entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que o fato de ter 

aceitado o pagamento tardio das mensalidades, torna legitimo o 

pagamento, de modo que conduta contraditória é incompatível com a 

boa-fé contratual. E neste sentido, entendo devido o abalo moral: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE 

COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA 

REJEITADA. ATRASO NA MENSALIDADE DO PLANO. CANCELAMENTO 

UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. RECEBIMENTO 

POSTERIOR DAS MENSALIDADES EM ATRASO. VENIRE CONTRA FACTUM 

PROPRIUM. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

REATIVAÇÃO DO PLANO DETERMINADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Insurgem-se as empresas rés/recorrentes contra a sentença 

que as condenou na obrigação de promover a reativação do plano de 

saúde do autor/recorrido e ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 5.000,00. A controvérsia principal cinge-se acerca 

da possibilidade de o plano de saúde promover o cancelamento unilateral 

do contrato diante da inadimplência/mora do beneficiário, em que 

condições, e quais as suas repercussões jurídicas. [...] 8. Em tal 

circunstância, mostra-se imprescindível que haja a notificação prévia do 

consumidor para constituí-lo em mora, posto que a empresa criou no 

usuário do plano a justa expectativa de não rescisão do contrato, o que 

atrai a aplicação do postulado do venire contra factum proprium, que veda 

o comportamento contraditório, pois a ninguém é dado fazer valer um 

direito em contradição com sua anterior conduta interpretada 

objetivamente. Tudo com fulcro na boa-fé geral dos contratos e na tutela 

jurídica da confiança estabelecida, reforçado ainda pela redação da 

cláusula nº 16 do contrato de adesão firmado entre as partes (Id. 

5.800.221), que dispõe: ?16. (...) no período de inadimplência, poderá 

ocorrer a suspensão automática do benefício, cuja utilização somente 

será restabelecida a partir da quitação do (s) valor (es) pendentes (...). ?. 

Assim, tal dispositivo contratual, combinado com o recebimento dos 

valores atrasados pelas rés, gerou no consumidor a legítima expectativa 

de não suspensão do contrato e/ou do restabelecimento da cobertura 

contratada, imediatamente após o pagamento do débito. 9. Assim, as 

rés-recorrentes não agiram no exercício regular dos seus direitos ao 

rescindirem unilateralmente o contrato celebrado com o autor, por ter 

havido violação de normas e princípios do ordenamento jurídico pátrio, 

sendo a reativação e manutenção do plano de saúde do autor, nos 

mesmos moldes originalmente contratados, medida que se impõe, 

conforme já determinado na r. sentença monocrática. 10. DANOS MORAIS. 

A compensação pelo dano moral é devida porque houve privação da parte 

autora/recorrida de contrato de natureza existencial, [...] 15. Acórdão 

lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 

07041591920188070009 DF 0704159-19.2018.8.07.0009, Relator: 

GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 

07/11/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) (grifei) Assim, o recebimento das mensalidades 

pagas de forma atrasada pela autora, gerou a expectativa do não 

cancelamento do contrato, de forma que não é devido a rescisão unilateral 

do contrato. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade e 

severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR o reclamado ao pagamento da quantia de R$1.322,00 (mil, 

trezentos e vinte e dois reais), a título de dano material, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo 

prejuízo (Súmula 43 STJ). b) CONDENAR, o Reclamado UNIMED GOIANIA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, a pagar a quantia de R$6.000,00 

(seis mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante IRANY AUGUSTA DE SOUSA, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). c) Mantenho os efeitos da tutela, 

tornando-os definitivos, a fim de determinar que a reclamada se abstenha 

de cancelar o plano da autora com relação aos atrasos nas parcelas 

quanto as mensalidades discutidas neste processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(Assinado Digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001599-98.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA FERREIRA CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001599-98.2019.8.11.0004 Promovente: CELIA FERREIRA 

CAMARA Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES REVELIA Diante da 

ausência de contestação do ESTADO, importante ressaltar que não há 

que se falar em REVELIA contra a Administração Pública, pois os bens da 

união são considerados indisponíveis, cabendo a parte autora comprovar 

suas alegações, neste sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - PE. SUPOSTO 

CRÉDITO ORIUNDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. 

EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS À FAZENDA 

PÚBLICA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS 

CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, DO NCPC. APELAÇÃO 

CÍVEL DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Revelia do Município 

decretada pelo magistrado a quo. Não produção de seu efeito material, 

pois os bens e direitos da Administração são considerados indisponíveis. 

Ausência de presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo 

autor na petição inicial (REsp 1666289/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). 2. 

Compete ao autor, em demanda proposta em face da Fazenda Pública, 

demonstrar, e comprovar, as alegações contidas em sua petição inicial, 

mediante a produção de qualquer prova, sob pena de, em não o fazendo, 

ver rejeitada sua pretensão. 3. Na espécie, não há como se extrair da 

documentação colacionada aos autos, para além de dúvida razoável, que 

a autora efetivamente prestou os serviços descritos na inicial. Com efeito, 

a autora juntou aos autos apenas "solicitações de pagamento" - 

recepcionadas, é certo, ao que tudo indica, por integrante da 

administração municipal -, olvidando, contudo, de exibir as ordens de 
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serviço. 4. Não se desincumbiu a autora, portanto, de ônus que lhe 

competia: provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do 

NCPC). 5. Recurso desprovido, à unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 

4970774 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 

27/11/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2018) 

(Grifei) 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

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

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

COBRANÇA, alegando, em resumo, que é servidora estadual inativa desde 

22.04.2008, e exerceu por mais de 05 (cinco) anos a função gratificada 

de Secretária Escolar (função de dedicação exclusiva), do período de 

1992 a 1999, recebendo um acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) 

sobre seu salário. Alega que a Lei Complementar 04/1990, em seu artigo 

220, prevê que após a aposentadoria teria direito a incorporação dessa 

quantia aos seus proventos. Assevera que apesar do processo 

administrativo ter reconhecido o período trabalhado não concedeu a 

incorporação sob argumento que a EC nº 20/98 revogou esse direito de 

incorporação, no entanto afirma que antes de 1998 já teria cumprido os 

requisitos e portanto faz jus a incorporação salarial. Pois bem. Verifica-se 

que até a Emenda Constitucional 20/98, estava vigente a Lei Complementar 

04/1990 onde previa: Art. 220 O servidor que tiver exercido função de 

direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por 

período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados 

poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do 

cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período 

mínimo de 02 (dois) anos. No entanto com a EC nº 20/98, o direito de 

aposentar-se com o acréscimo da gratificação foi ABOLIDO, e dessa 

forma, as únicas pessoas que poderiam se beneficiar sobre a égide da Lei 

antiga, foi quem se aposentou até essa época completando todos 

requisitos necessários. Com efeito, se equivoca a parte autora ao afirmar 

que cumpriu os 05 (cinco) anos de exercício previsto na lei, visto que não 

é somente o cumprimento do período laboral, mas PRINCIPALMENTE o 

direito de APOSENTAR-SE dentro da vigência da determinada lei. No 

entanto, a autora somente se aposentou no ano de 2008, ou seja, não 

possuía o direito de se aposentar sobre a égide da lei antiga, de modo que 

não lhe pode ser aplicado benefício que foi tacitamente revogado na EC do 

ano de 1998. Vale ressaltar, umas das exceções aplicável ao caso, seria 

se a parte autora tivesse comprovado que seu salário já estava 

incorporado na época da aposentadoria, o que neste caso, permitiria 

aposentar recebendo a gratificação. No entanto, a autora em sua inicial, 

afirma que recebeu o aumento durante o período trabalhado, e ainda não 

apresenta os holerites de pagamentos desde o ano de 1999, a fim de 

demonstrar que sempre recebeu a bonificação, sendo indevida portanto, a 

incorporação. Neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO 

CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. 

INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM 

COMISSÃO. INADMISSIBILIDADE. APOSENTADORIA APÓS VIGÊNCIA DA 

EC Nº 20/98 E QUANDO O SERVIDOR AINDA NÃO PREENCHIA OS 

REQUISITOS PARA A INCORPORAÇÃO MEDIANTE DIREITO ADQUIRIDO. 

PRECEDENTES DO STJ E DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO NÃO 

PROVIDO. 1. O Impetrante exerceu função gratificada durante mais de 06 

(seis) anos, ininterruptamente, fato que, a priori, fundamenta e autoriza o 

deferimento de incorporação da referida gratificação de função à sua 

aposentadoria. Entretanto, com o advento da EC nº 20/98, deixou de 

vigorar a possibilidade de se adicionar, no momento da aposentadoria, 

qualquer verba que ultrapassasse o valor da remuneração do servidor no 

cargo efetivo. 2. A partir de 1998, a gratificação de função indicada pelo 

Impetrante somente poderia ser incorporada aos seus proventos, com 

fundamento no princípio do direito adquirido, se o servidor já tivesse 

implementado os requisitos legais exigidos até à data de publicação da EC 

nº 20/98. 3. O STJ e o STF já decidiram que, no cálculo dos proventos de 

inatividade, aplica-se a lei em vigor à época em que o servidor preencheu 

os requisitos necessários à aposentadoria que, no caso em exame, 

deu-se após a entrada em vigor da EC nº 20/98, ou seja, sob a égide da 

atual redação do artigo 40, da Constituição Federal. 3. Apelação improvida. 

(TJ-PI - AC: 00099372520038180140 PI 201200010013586, Relator: Des. 

Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Data de Julgamento: 11/03/2015, 3ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 18/03/2015) (Grifei) Assim, 

inexiste direito da parte autora de incorporação das verbas pleiteadas, 

pois não possuía direito a aposentadoria dentro da égide da Lei 

Complementar que vigorava com a possibilidade de se aposentar 

recebimento a gratificação do cargo. Desse modo, os pedidos iniciais não 

podem ser acolhidos. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1000017-29.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BELIONISIA BARBOZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

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

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

ALVARÁ JUDICIAL Autos nº 1000017-29.2020.8.11.0004 Promovente: 

BELIONISIA BARBOZA FERREIRA e JAIR GABRIEL FERREIRA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 2.1. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se 

de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado pelos reclamantes 

BELIONISIA BARBOZA FERREIRA e JAIR GABRIEL FERREIRA, requerendo 

a autorização para levantamento de resíduos de valores constantes em 

conta corrente e poupança de titularidade do seu filho falecido EDSON 

BARBOSA FERREIRA. Pleiteiam a expedição de alvará em nome de seu 

advogado, conforme procuração que lhe confere os direitos para 

“Receber e dar quitação” (id. 27851187 e id. 29854825) Instado a 

manifestar, o Ministério Público informou não ter interesse na demanda, 

diante da ausência de dependentes menores ou incapazes. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que assiste razão os 

requerentes, estando todos herdeiros presente no polo ativo da ação, não 

havendo óbice para deferimento do pedido. Com efeito, dispõe a Lei n. 

6.858/80 sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores 

não recebidos em vida pelos respectivos titulares: Art. 1°. Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 
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Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2°. O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. (grifo nosso). Com efeito, entendo que os valores devem ser 

liberados aos promoventes. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, determino 

que o saldo credor existente de qualquer resíduo depositados junto as 

contas bancarias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal de 

titularidade de EDSON BARBOSA FERREIRA – CPF nº 502.952.331-68 seja 

pago aos promoventes, expedindo-se alvará para levantamento em nome 

de seu advogado SANDRO LUIS COSTA SAGGIN devidamente outorgada 

para este fim, com as cautelas necessárias. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011306-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELADIO ALVES DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO(A))

CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY OAB - MT0021080A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E L ESTEVES IMOBILIARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011306-39.2017.8.11.0004 Promovente: ELADIO ALVES DE 

MATOS Promovido: E L ESTEVES IMOBILIARIA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

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

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 

disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora 

devidamente intimada do id. 26941832, para dar prosseguimento na 

execução, manteve-se inerte, de forma que incide no abandono e 

consequentemente na extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO 

– Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, III, do CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar 

de intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – 

Caso em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-73.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON CARVALHO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DE FRANCA RIBEIRO 85118834953 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação proposta colimando a execução de título executivo 

extrajudicial, consistente em cheque cuja praça de pagamento se situa no 

Município de Aragarças - GO, donde se infere a incompetência territorial 

deste Juizado para processar a demanda. Com efeito, segundo as 

diretrizes do artigo 53 da Lei 9.099/1995, a execução de título executivo 

extrajudicial no âmbito desta justiça especializada deve observar as 

regras do CPC, atentando-se para as alterações previstas no referido 

dispositivo. Deste modo não se pode descurar que o artigo 781 do CPC 

determina que a execução de título executivo extrajudicial deve seguir as 

normas gerais de distribuição de competência, de tal sorte que a 

interpretação conjunta dos artigos 53, inciso III, alínea d, e 784, inciso I, do 

referido diploma, permitem dizer que o foro do lugar do pagamento é o 

competente para o julgamento de execução sedimentada em cheque não 

pago. Neste sentido já se manifestou por inúmeras vezes o STJ, c.f.: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO DE CHEQUE. FORO COMPETENTE. LOCAL DE PAGAMENTO. 1. 

O foro competente para a execução de cheque é o local do pagamento, 

sendo irrelevantes os locais de domicílio do autor e do réu, assim como o 

fato deste último estar em lugar incerto e não sabido. 2. Agravo regimental 

não provido”. (AgRg no AREsp 485.863/MS, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 

11/09/2014) 2. Por tais razões a execução deveria ter sido proposta na 

Comarca de Aragarças - GO, local onde deveria ter ocorrido o pagamento 

do cheque, vez que é onde se situa a agência sacada. 3. Isto posto, 

INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da 

Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de 

mérito. 4. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000601-96.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALVES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN SATELIS MIRANDA OAB - GO52565 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER BARATAO COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação proposta colimando a execução de título executivo 

extrajudicial, consistente em cheque cuja praça de pagamento se situa no 

Município de Bom Jardim de Goiás - GO, donde se infere a incompetência 

territorial deste Juizado para processar a demanda. Com efeito, segundo 

as diretrizes do artigo 53 da Lei 9.099/1995, a execução de título 

executivo extrajudicial no âmbito desta justiça especializada deve 
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observar as regras do CPC, atentando-se para as alterações previstas no 

referido dispositivo. Deste modo não se pode descurar que o artigo 781 do 

CPC determina que a execução de título executivo extrajudicial deve seguir 

as normas gerais de distribuição de competência, de tal sorte que a 

interpretação conjunta dos artigos 53, inciso III, alínea d, e 784, inciso I, do 

referido diploma, permitem dizer que o foro do lugar do pagamento é o 

competente para o julgamento de execução sedimentada em cheque não 

pago. Neste sentido já se manifestou por inúmeras vezes o STJ, c.f.: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO DE CHEQUE. FORO COMPETENTE. LOCAL DE PAGAMENTO. 1. 

O foro competente para a execução de cheque é o local do pagamento, 

sendo irrelevantes os locais de domicílio do autor e do réu, assim como o 

fato deste último estar em lugar incerto e não sabido. 2. Agravo regimental 

não provido”. (AgRg no AREsp 485.863/MS, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 

11/09/2014) 2. Por tais razões a execução deveria ter sido proposta na 

Comarca de Bom Jardim de Goiás - GO, local onde deveria ter ocorrido o 

pagamento do cheque, vez que é onde se situa a agência sacada. 3. Isto 

posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 

51, III da Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento 

de mérito. 4. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002845-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA COSTA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO OAB - MT24521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GKI COBRANCAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVA FERREIRA CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-45.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. BENTO - ME - SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAYNE BENTO PARREIRA OAB - MT10214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINORA LUZIA DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001887-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE IDELMA FONSECA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL OVOLAR LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY MENDES BERLINDO PORTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 25206078. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA BELLO GROSZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30224847. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29912434. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A IBRAHIM ALI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29881473. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001713-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28373982. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29831083. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000790-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHUAN CARLOS ALVES SANCHES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 17709084. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012624-28.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SOARES LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002708-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

CELIO AZAMBUJA ALMEIDA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MEDEIROS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETH MARTINS FERREIRA OAB - MT5672-B (ADVOGADO(A))

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29584153. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA GONCALVES CHAGAS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT9126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA NAYARA GARCIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001370-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHASNEGA JUNIOR GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME TEREZINHO ARAUJO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA MARCELINO MIGUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BENEDITO ESCORISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000220-25.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA REGINA 

MARCELINO MIGUEZ Promovido: EVANDRO BENEDITO ESCORISA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte autora MARIA REGINA MARCELINO 

MIGUEZ, alegando a existência de OMISSÃO, visto que, a presente 

demanda foi extinta por ilegitimidade ativa, todavia, a embargante 

apresentou recibos de pagamento que comprovam a contratação do 

serviço pela reclamante. Ressalta, ainda, que em casos idênticos ao da 

embargante este juízo julgou procedente a demanda. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o decisum 

se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou 

sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa 

de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta 

suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado 

carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação 

sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na incoerência 

entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como 

a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 

Da análise do recurso, verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja 

reexame de matérias as quais já foram apreciadas pela sentença 

objurgada. Conforme relatado, a embargante sustenta que haveria 

omissão na sentença, pois, não teria considerado os recibos acostados 

aos autos, vez que constituem prova robusta de que a 

reclamante/embargada contratou os serviços do reclamado de forma 

individualizada. Com efeito, a sentença foi devidamente fundamentada, 

embasada nos motivos suficientes para o livre convencimento do Juízo, 

sendo certo que, embora existam matrículas dos imóveis e recibos 

individuais, o contrato em que se baseia a relação jurídica, acostado ao ID 

19594551, foi firmado entre o “Condomínio e Edifício Fabiana” e o 

reclamado, restando evidente a ilegitimidade da autora para pleitear direito 

alheio em nome próprio. Portanto, não verificada a omissão aventada, os 

presentes embargos devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e 

argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma 

vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, sem demonstração 

de contradição, omissão ou obscuridade, não há que se falar em 

acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MAGNA BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000874-46.2018.8.11.0004 Promovente: CLEIDE MAGNA 

BATISTA DO NASCIMENTO Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando a existência de OMISSÃO, visto que, a sentença não 

considerou o reconhecimento do pedido quanto a nulidade do título 

executivo (CDA). Os embargos não foram opostos no prazo legal (ID 

27052007). Destarte, a tempestividade é pressuposto de admissibilidade 

recursal, assim, não preenchido tal requisito, os presentes embargos de 

declaração não merecem acolhimento. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO porque 

intempestivos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANGELA PEREIRA VALVERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002344-78.2019.8.11.0004 Requerente: ALINE CRISTINA 

GONCALVES DOS SANTOS Requerido: LUCIANGELA PEREIRA 

VALVERDE Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia 

da promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 90 de 1019



apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

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

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde suscita a parte autora que emprestou seu crediário 

para que a parte reclamada pudesse adquirir alguns produtos. Afirma que 

as compras foram realizadas nas lojas Havan, Morenta e Rubi. Contudo, 

desde o mês de Agosto a reclamada não efetua o pagamento das 

parcelas. Ressalta a parte autora que a reclamada a bloqueou no 

aplicativo de Whatsapp e também não atende as suas ligações. Assim, 

requer a condenação da reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.653,82 

(mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos). Pois 

bem. Em exame ao caso concreto, mormente quanto aos documentos 

colacionados pela parte autora, nota-se que a mesma, apesar de suas 

alegações, não comprova que a parte reclamada utilizou seu nome para 

adquirir os produtos, pois, não trouxe aos autos nenhum documento apto 

a provar a existência de relação jurídica com a mesma. Registre-se que há 

apenas notas fiscais e um termo de confissão de dívida, todavia, estes 

documentos estão em nome da parte autora, de modo que, não é possível 

se afirmar de forma inequívoca que tenham sido adquiridos pela 

reclamada. Neste contexto, não há como acolher as teses lançadas na 

peça vestibular, uma vez que, a parte autora não trouxe aos autos 

elementos suficientes a provar suas alegações, não comprovando, 

portanto, os fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Deste prisma, a situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. Portanto, caberia a parte autora ter 

apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. Dessa 

forma, a improcedência da presente demanda é a medida que se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANY SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000561-85.2018.8.11.0004 Promovente: EVANY SOUSA SILVA 

Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos 

pela parte reclamada TELEFONICA BRASIL S.A., alegando a existência de 

OBSCURIDADE, visto que, a presente demanda foi julgada procedente, 

todavia, a embargante apresentou telas sistêmicas que comprovam a 

contratação do serviço pela reclamante. Os embargos foram opostos no 

prazo legal. A parte embargada apresentou contrarrazões, aduzindo que 

os comprovantes originais apresentados têm mais validade do que as 

telas sistêmicas apresentadas pela parte embargante. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o decisum 

se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou 

sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa 

de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta 

suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado 

carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação 

sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na incoerência 

entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como 

a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 

Da análise do recurso, verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja 

reexame de matérias as quais já foram apreciadas pela sentença 

objurgada. Conforme relatado, a embargante sustenta que haveria 

obscuridade na sentença, pois, não teria considerado as telas sistêmicas 

acostadas aos autos, vez que constituem prova robusta de que não 

houve pagamento da fatura pela parte reclamante/embargada. Com efeito, 

a sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que os 

argumentos do réu não foram acolhidos. Portanto, não verificada a 

obscuridade aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e no mérito os REJEITO mantendo a sentença proferida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TADEU JOAQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN CANABARRO BONMANN 06223908130 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001603-38.2019.8.11.0004 Polo ativo: LUIZ TADEU JOAQUIM 

Polo passivo: LUAN CANABARRO BONMANN 06223908130 Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte Reclamada, aduzindo que houve erro 

material na sentença, visto que, houve condenação da parte autora na 

parte dispositiva, no entanto, foi reconhecida a obrigação de pagar da 

parte reclamada. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A parte 

embargada não apresentou contrarrazões. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Com efeito, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 
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Diante do teor da sentença atacada nestes embargos, verifica-se que 

houve contradição apenas no que se refere as partes mencionadas na 

parte dispositiva, uma vez que, houve condenação da parte autora ao 

pagamento ao invés da parte reclamada, de modo que, tal erro material 

deve ser sanado. Assim, RECONHEÇO a ocorrência de erro material na 

parte dispositiva da decisão lançada e RETIFICO a parte do decisório 

exarado equivocadamente, como suscitado, passando a constar 

corretamente no dispositivo da sentença, da seguinte forma: (...) 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR o Requerido LUAN 

CANABARRO BONMANN 06223908130, ao pagamento ao reclamante LUIZ 

TADEU JOAQUIM, da importância de R$ 770,00 (setecentos e setenta 

reais), a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 

a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir do 

vencimento (art. 397 CC). (...) Diante do exposto, CONHEÇO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, retificando a parte 

dispositiva da sentença na forma acima indicada. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000534-68.2019.8.11.0004 Promovente: FRANCISCA ALVES 

RODRIGUES Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos 

pela parte reclamada VIVO S.A., alegando a existência de OBSCURIDADE, 

visto que, a presente demanda foi julgada procedente, todavia, a 

embargante apresentou telas sistêmicas que comprovam a contratação do 

serviço pela reclamante. Os embargos foram opostos no prazo legal. A 

parte embargada apresentou contrarrazões, aduzindo que a parte 

embargante pretende a reforma da sentença por meio de embargos de 

declaração. Afirma que sentença não possui qualquer vício e que não há 

que se falar em omissão e nem obscuridade por falta de análise das 

documentações. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão. 

Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre 

os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, o referido 

vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem 

pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a 

obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua 

redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, 

a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o 

dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à 

linha de fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, 

verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as 

quais já foram apreciadas pela sentença objurgada. Conforme relatado, a 

embargante sustenta que haveria obscuridade na sentença, pois, não 

teria considerado as telas sistêmicas acostadas aos autos, vez que 

constituem prova robusta de que houve a contratação do serviço pela 

parte reclamante/embargada. Com efeito, a sentença foi devidamente 

fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o livre 

convencimento do Juízo, sendo certo que os argumentos do réu não 

foram acolhidos. Portanto, não verificada a obscuridade aventada, os 

presentes embargos devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e 

argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma 

vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, sem demonstração 

de contradição, omissão ou obscuridade, não há que se falar em 

acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no 

mérito os REJEITO mantendo a sentença proferida. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001932-50.2019.8.11.0004 Promovente: LUDMILLA DA SILVA 

FIGUEIREDO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

alegando a existência de OBSCURIDADE, visto que, a presente demanda 

foi julgada procedente, todavia, a embargante apresentou telas sistêmicas 

que comprovam a contratação do serviço pela reclamante. Os embargos 

foram opostos no prazo legal. A parte embargada apresentou 

contrarrazões, aduzindo que a parte embargante pretende a reforma da 

sentença por meio de embargos de declaração. Afirma que sentença não 

possui qualquer vício e que não há que se falar em omissão e nem 

obscuridade por falta de análise das documentações. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o decisum 

se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou 

sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa 

de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta 

suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado 

carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação 

sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na incoerência 

entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como 

a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 

Da análise do recurso, verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja 

reexame de matérias as quais já foram apreciadas pela sentença 

objurgada. Conforme relatado, a embargante sustenta que haveria 

obscuridade na sentença, pois, não teria considerado as telas sistêmicas 

acostadas aos autos, vez que constituem prova robusta de que houve a 

contratação do serviço pela parte reclamante/embargada. Com efeito, a 

sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que os 

argumentos do réu não foram acolhidos. Portanto, não verificada a 

obscuridade aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e no mérito os REJEITO mantendo a sentença proferida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000588-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE MORAES ORNELA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000588-34.2019.8.11.0004 Promovente: PAULO CEZAR DOS 

SANTOS Promovente: CRISTIANE DE MORAES ORNELA DUARTE Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, onde 

as partes transigiram sobre o objeto da lide, conforme ID 28360889. Certo 

é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória transação tem força de sentença com 

resolução de mérito, segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código 

de Processo Civil, devendo o processo ser extinto. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu 

o feito, ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o 

recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência 

do caput do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da 

fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 

70081019515 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de 

Julgamento: 29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide 

relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não verifico 

empecilho à homologação do acordo. Ainda, observa-se que a parte 

autora no id. 30017867, informa o devido cumprimento da obrigação, 

pugnando pela extinção, o que merece ser acolhido. 3. DISPOSITIVO Isto 

Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes 

com fulcro no artigo 487, III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, e consequentemente SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). 

ENCAMINHE-SE os autos para o escaninho devido, a fim de ser revogada 

a constrição realizada via RENAJUD. Após, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCILIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001622-44.2019.8.11.0004 Promovente: NEUCILIA DA SILVA 

Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada VIVO 

S.A., alegando a existência de OBSCURIDADE, visto que, a presente 

demanda foi julgada procedente, todavia, a embargante apresentou telas 

sistêmicas que comprovam a contratação do serviço pela reclamante. Os 

embargos foram opostos no prazo legal. A parte embargada apresentou 

contrarrazões, aduzindo que a parte embargante pretende a reforma da 

sentença por meio de embargos de declaração. Afirma sentença não 

possui qualquer vício de interlocução, contradição ou omissão para serem 

sanados. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 

e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão 

quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos 

formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, o referido vício é 

observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, 

ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é 

observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna 

difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, a contradição 

consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se 

podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de 

fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, verifica-se que 

merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as quais já foram 

apreciadas pela sentença objurgada. Conforme relatado, a embargante 

sustenta que haveria obscuridade na sentença, pois, não teria 

considerado as telas sistêmicas acostadas aos autos, vez que constituem 

prova robusta de que houve a contratação do serviço pela parte 

reclamante/embargada. Com efeito, a sentença foi devidamente 

fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o livre 

convencimento do Juízo, sendo certo que os argumentos do réu não 

foram acolhidos. Portanto, não verificada a obscuridade aventada, os 

presentes embargos devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e 

argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma 

vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, sem demonstração 

de contradição, omissão ou obscuridade, não há que se falar em 

acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no 

mérito os REJEITO mantendo a sentença proferida. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001278-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DISQUINHO COMERCIO DE DISCOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.B. PROETTI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001278-97.2018.8.11.0004 Promovente: DISQUINHO 

COMERCIO DE DISCOS LTDA - ME Promovido: M.B. PROETTI - ME Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EXECUÇÃO, e conforme 

id. 25713605, o exequente manifestou aos autos informando o integral 

pagamento da dívida, e pugnando pela extinção do processo, o que 

merece ser acolhido. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTRATO 

JUNTADO AOS AUTOS - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO FEITO - 

ART. 794, INCISO I, DO CPC/73 - CABIMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. - Iniciado o cumprimento de sentença e, 

com isso, tendo vindo aos autos a documentação que se pretendia ver 

exibida, resta implementada a obrigação. -É cabível o arbitramento de 

honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, com base 

no artigo 85, § 2º, do novo CPC, e em observância ao princípio da 

causalidade, quando não houver o cumprimento espontâneo da obrigação 

pelo devedor. (TJ-MG - AC: 10000170749634001 MG, Relator: Evandro 

Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 24/10/0017, Câmaras Cíveis 

/ 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017) Assim, merece o 

processo ser extinto pelo cumprimento da obrigação na fase executória. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 
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consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011587-97.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEDIR SOARES LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT16065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011587-97.2014.8.11.0004 Promovente: ADEDIR SOARES LUIZ 

Promovido: AGENOR ALVES DE SOUSA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

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

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 

disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o reclamante 

após ser intimado para promover o andamento do feito conforme ID 

26879848, indicando endereço atualizado do promovido, se manteve 

inerte, de forma que incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA 

CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do 

abandono da causa – Exequente que, apesar de intimado pessoalmente a 

dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso em que a extinção foi 

requerida pelo executado – Sentença mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 1001222-76.2017.8.26.0426, 

Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/07/2019, 11ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, 

compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002597-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. BENTO - ME - SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALQUENIA LUCIANA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1002597-66.2019.8.11.0004 Promovente: A. P. M. BENTO - ME - 

SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO Promovido: WALQUENIA LUCIANA 

RIBEIRO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA e a parte autora em audiência de conciliação, informou que a 

reclamada efetuou o pagamento do débito, pugnando pela extinção da 

ação, pelo cumprimento da obrigação, o que merece ser acolhido. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS - 

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 794, INCISO I, DO 

CPC/73 - CABIMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

CABIMENTO. - Iniciado o cumprimento de sentença e, com isso, tendo 

vindo aos autos a documentação que se pretendia ver exibida, resta 

implementada a obrigação. -É cabível o arbitramento de honorários 

advocatícios na fase de cumprimento de sentença, com base no artigo 85, 

§ 2º, do novo CPC, e em observância ao princípio da causalidade, quando 

não houver o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. (TJ-MG 

- AC: 10000170749634001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, 

Data de Julgamento: 24/10/0017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 27/10/2017) Assim, merece o processo ser extinto 

pelo cumprimento da obrigação na fase executória. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e 

SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante 

o cumprimento da obrigação, e consequentemente determino o 

arquivamento dos autos. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE BARROS TAROZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000286-39.2018.8.11.0004 Promovente: MAURO DE BARROS 

TAROZZO Promovido: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

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

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(Destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO, onde as partes transigiram 

sobre o objeto da lide, conforme id. 20277123, na fase da execução. Certo 

é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO, 
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COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006941876 RS, Relator: José Ricardo Coutinho 

Silva, Data de Julgamento: 23/04/2019, Terceira Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2019) 

(Grifei) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito disponível e 

as partes são capazes, não verifico empecilho à homologação do acordo 

apresentado. Ainda, verifica-se que id. 21033040 a reclamada apresentou 

o devido cumprimento da obrigação, merece o processo ser extinto. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO 

efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de 

mérito ante o cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-69.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. BENTO - ME - SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAYNE BENTO PARREIRA OAB - MT10214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA CRISTINA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000079-69.2020.8.11.0004 Promovente: A. P. M. BENTO - ME 

Promovido: EDINA CRISTINA DE SOUZA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Decreto a revelia da promovida 

EDINA CRISTINA DE SOUZA, pois apesar de devidamente citada, não 

compareceu na audiência de conciliação. No entanto, ressalto que os 

efeitos são relativos, cabendo ao promovente a comprovação de suas 

alegações. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, alegando que 

trata-se de empresa no ramo de supermercado e a reclamada fez algumas 

compras conforme documentos apontados em anexo, no entanto apesar 

de todo esforço não realizou o pagamento. Aduz que a dívida atualizada 

consiste na quantia de R$ 1.651,60 (mil, seiscentos e cinquenta e um reais 

e sessenta centavos). Pois bem. Verifica-se que a relação comercial entre 

as partes resta devidamente comprovada através da ficha de compras (id. 

28205925), assinada pela reclamada. Assim, demonstrado a CAUSA 

DEBENDI da relação entre as partes, a presente ação de cobrança merece 

procedência, considerando inclusive a ausência de comprovação do 

pagamento pela ré. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada EDINA CRISTINA DE SOUZA a pagar à quantia de R$ 1.651,60 

(mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) a título de 

dano material ao Reclamante A. P. M. BENTO - ME, e por se tratar de 

obrigação contratual, juros moratórios de 1% ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e (corrigidos monetariamente pelo INPC desde o 

efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO GIANATACIO BORGES DA COSTA OAB - SP182842 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001236-14.2019.8.11.0004 Promovente: MARCOS ROBERTO 

OLIVEIRA DUARTE Promovido: VITORIA COMERCIO DE ACESSORIOS DE 

MODA EIRELI - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, onde as partes transigiram sobre o objeto da 

lide, conforme id. 29700495. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o 

processo instruído para eventual homologação, merece acolhimento a 

pretensão das partes. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71006941876 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de 

Julgamento: 23/04/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2019) (Grifei) Sendo a 

matéria desta lide relacionada a direito disponível e as partes são 

capazes, não verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. 

Ainda, conforme comprovado aos autos no id. 29977470, o reclamado 

comprovou o cumprimento da obrigação, devendo o processo ser extinto. 

3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO 

efetuado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III, b, do Novo Código 

de Processo Civil, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de 

mérito ante o cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-81.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. BENTO - ME - SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 95 de 1019



Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002596-81.2019.8.11.0004 Promovente: A. P. M. BENTO - ME 

Promovido: CLAUDINEIA PINHEIRO DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Decreto a revelia da 

promovida CLAUDINEIA PINHEIRO DOS SANTOS, pois apesar de 

devidamente citada, não compareceu na audiência de conciliação. No 

entanto, ressalto que os efeitos são relativos, cabendo ao promovente a 

comprovação de suas alegações. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, 

alegando que trata-se de empresa no ramo de supermercado e a 

reclamada fez algumas compras conforme documento apontado em 

anexo, no entanto não realizou o pagamento. Aduz que a dívida atualizada 

consiste na quantia de R$ 968,70 (novecentos e sessenta e oito reais e 

setenta centavos). Pois bem. Verifica-se que a relação comercial entre as 

partes resta devidamente comprovada através da ficha de compras (id. 

26256564), assinada pela reclamada. Assim, demonstrado a CAUSA 

DEBENDI da relação entre as partes, a presente ação de cobrança merece 

procedência, considerando inclusive a ausência de comprovação do 

pagamento pela ré. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada CLAUDINEIA PINHEIRO DOS SANTOS a pagar à quantia de 

R$968,70 (novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) a título 

de dano material ao Reclamante A. P. M. BENTO - ME, e por se tratar de 

obrigação contratual, juros moratórios de 1% ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e (corrigidos monetariamente pelo INPC desde o 

efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA TOMAZ PELEGRINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000844-11.2018.8.11.0004 Promovente: JAIME FRAGA 

GUIMARAES E CIA LTDA - ME Promovido: FABIOLA TOMAZ PELEGRINI 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o reclamante após ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme ID 25757127, se 

manteve inerte, de forma que incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do 

CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar de 

intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso 

em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Com efeito, verifica-se que no presente processo 

ocorreu a homologação de acordo pactuado entre partes, sendo solicitado 

o envio de oficio para a Prefeitura, ao qual foi cumprido, e não havendo 

nenhuma outra manifestação, deve o processo ser arquivado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000131-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILA ALVES DE MOURA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSENATE PANEIA SENA CORADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000131-36.2018.8.11.0004 Promovente: EDILA ALVES DE 

MOURA MIRANDA Promovida: DEUSENATE PANEIA SENA CORADO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 
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reclamado alega ilegitimidade ativa, pois a ação denegatória de 

paternidade foi ingressa em desfavor de seu filho, cabendo somente a 

este pleitear por supostos danos sofridos. Não há como acolher o pedido 

de ilegitimidade suscitado pois a parte autora fixa seu pedidos em outros 

elementos além do mencionado, sendo necessária a análise do mérito 

processual. 2.1.1. Da solicitação de redesignação da audiência e da 

REVELIA O reclamado não compareceu na audiência de instrução, e 

conforme petição de sua patrona id. 23824971, em razão de que trabalha 

em município distante e por problemas financeiros não conseguiu 

deslocar-se. No entanto, REJEITO a justificativa supra, pois não se trata de 

motivo hábil, visto que a audiência foi designada com antecedência, tendo 

o reclamado tempo suficiente para comparecer, adequando seus 

compromissos. Desse modo, reconheço sua REVELIA, no entanto, 

menciono que seus efeitos são relativos, cabendo a parte autora 

comprovar suas alegações. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso., permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, sendo realizada audiência de instrução com 

a oitiva de três testemunhas da parte autora. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo em resumo, que 

conviveu maritalmente com o promovido por aproximadamente 20 (vinte) 

anos, gerando dois filhos da relação, sendo que após o divórcio, começou 

a ser acusada pelo réu de adultério. Assevera que a princípio não sabia 

das acusações se sentindo constrangida quando chegava nos locais e 

percebia que estavam falando a seu respeito. Posteriormente, assevera 

que foi informada das acusações, e ainda, o reclamado alegava que não 

era pai do filho primogênito do casal, o que lhe moveu a ingressar com 

ação denegatória de paternidade, causando muito constrangimento tanto a 

autora quanto ao seu filho. Aduz que o filho espontaneamente se 

ofereceu para fazer o exame e restou comprovado a paternidade, de 

modo que todo constrangimento que foi submetida após o termino do 

casamento deve ser ressarcido a título de danos morais. Em sua defesa, 

alega que em nenhum momento alegou que a autora seria adultera, mas 

que de fato estava em dúvida quanto a paternidade do seu filho 

primogênito o que o fez ingressar com ação em busca de uma resposta. 

Assevera que apenas utilizou-se do seu direito de ação, e que não 

causou nenhum prejuízo a imagem da autora ou de seu filho, visto que 

solicitou que o processo tramitasse em segredo de justiça. Afirma que a 

parte autora não comprova os supostos danos sofridos, pleiteando a 

improcedência da inicial. Em audiência de instrução, a testemunha DEISE, 

que é nora da autora, afirma que teve conhecimento das alegações 

narradas na inicial, confirmando que a autora sentiu-se abalada, passou 

por tratamento psicológico e que os comentários estavam sendo 

realizados pela mãe do reclamado e por vizinhos. A testemunha MYLLA, 

que também era nora da autora. Afirma que tem conhecimento do fato do 

reclamado acusar a autora de adultério, e inclusive alegar que seu esposo 

seria supostamente filho de um médico com quem a autora trabalhava. 

Afirma que isso trouxe problemas de depressão, cardíacos e de 

hipertensão para a promovente. A testemunha EVALDINA, vizinha da 

autora, afirmou que conhece as partes do processo há mais de trinta 

anos. Afirma que os fatos que tem conhecimento foram contados pela 

própria autora e por seu filho. Apenas confirmou as perguntas da 

advogada sobre os fatos narrados na inicial. Pois bem. Analisando 

detidamente a situação do processo, a parte autora alega que existiam 

vários comentários na cidade de que seu ex-marido falava que era 

adultera, e que constantemente se sentia constrangida por tais alegações 

que abalou sua honra, inclusive pelo fato de ter promovido ação 

denegatória de paternidade em desfavor do seu filho. No entanto 

observa-se que em audiência de instrução, a autora apresentou como 

testemunhas suas noras, que alegaram não ter contato com o reclamado, 

e consequentemente não iriam contrariar os argumentos da reclamante, 

ainda apresentou como testemunha sua vizinha que apesar de confirmar 

que conhece a família há mais de 30 (tinta) anos, asseverou que sobre a 

situação narrada no processo somente ouviu comentários que foram 

explanados pela autora e por seu filho. Ou seja, não restou demonstrado a 

comprovação inicial de que o reclamado estava efetuando comentários 

que desabonassem a conduta e a honra da autora, pois se existiu 

comentários, estes estavam entre os membros da família, sendo que a 

própria autora que estaria comentando com pessoas alheias, como é o 

caso da sua testemunha (vizinha). Ainda, importante ressaltar que o fato 

do reclamado ter promovido ação denegatória de paternidade contra seu 

filho, não é motivo suficiente para caracterizar abalo à honra da autora, 

visto que não era parte no processo, sendo certo que o único ofendido 

nesta situação poderia ser o filho que foi demandado no processo. Com 

efeito, também é garantido a qualquer pessoa o direito de ação, conforme 

prevê a Constituição Federal (Art. 5º, XXXV), assim, não se pode punir o 

reclamado por tal motivo, contrariando a Carta Magna. Desse modo, os 

fatos alegados e apresentados no processo, não são suficientes para 

demonstrar qualquer abalo na honra da autora. Neste sentido: 

INDENIZAÇÃO Danos morais Requerido, ex-marido da autora, que teria lhe 

imputado a prática de traição, além de afirmar que o filho caçula do casal 

não seria seu Ausência de prova segura nesse sentido Inocorrência de 

violação da honra subjetiva e objetiva da autora Prova testemunhal não 

coesa neste sentido Demais elementos constantes dos autos que revelam 

conduta incompatível do requerido com a veiculação de acusações 

daquela natureza Sentença de improcedência mantida Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  9 1 1 9 6 1 8 7 3 2 0 0 6 8 2 6  S P 

9119618-73.2006.8.26.0000, Relator: De Santi Ribeiro, Data de Julgamento: 

20/09/2011, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2011) 

Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é 

quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste 

sentido, a parte autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é 

uníssona neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE 

TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. 

- Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, 

nos termos do art. 333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus 

do autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Desse modo, a total improcedência do 

pedido inicial se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, I do CPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-98.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL HIPOLITO LIMA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001308-98.2019.8.11.0004 Promovente: JOEL HIPOLITO LIMA 

GOES Promovido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO –DETRAN; ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifica-se pela 

análise do processo que ocorreu a citação somente do reclamado 

DETRAN, de modo que entendo que os elementos dos autos permitem a 

análise na situação que se encontra, devendo ser EXCLUIDO do polo 

passivo o Estado de Mato Grosso diante da ausência de citação. Quanto 

ao DETRAN, alega em preliminar a decretação da sua ilegitimidade passiva, 

afirmando que ainda que o veículo tenha sido apreendido judicialmente, 

caberia ao autor providenciar a transferência de titularidade o que não o 

fez, assim, o Detran cumpriu dever legal, não tendo responsabilidade na 

situação descrita. Ainda requer o reconhecimento da ausência de 

interesse de agir, afirmando que a parte autora não comprova de forma 

cabal suas alegações mencionadas na inicial, restando seu pedido 

prejudicado. REJEITO ambas preliminares suscitadas, pois de acordo com 

a teoria da asserção, entendo que deve ser analisado o mérito do 

processo. Assim, entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está suficientemente 

demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de 

atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo 

ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

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

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS, onde, em 

síntese, a parte autora alega que era proprietária do veículo o GM CORSA 

CLASSIC, Fabricação/Modelo: 2002/2003, Placa: DIN- 4956, RENAVAM: 

795420048, CHASSI: 8AGSB19Z03R115420, e por situações pessoais 

atrasou o pagamento do seu consorcio, sendo intentada ação de busca e 

apreensão (Código 60057 -4º Vara Cível desta Comarca), onde o veículo 

foi entregue 20.01.2011 para a referida ação. Assevera que desde o 

deposito judicial, não é mais proprietário do bem, e diante da inercia do 

Banco Bradesco Consorcio LTDA em tirar o veículo do seu nome, foram 

gerados débitos de IPVA, referente ao ano de 2012 a 2018. Aduz que 

como não possui mais a posse do veículo, devido o ingresso da presente 

ação. O DETRAN em sua defesa, assevera que o pedido do autor é 

impossível, visto que não há possibilidade de exclusão da propriedade, 

sendo que a situação deve ser resolvida entre os acordantes da situação 

mencionada pelo autor. Assevera que o autor apenas faz alegações, não 

apresentando nenhuma prova da situação mencionada, não havendo 

certeza de que o veículo não se encontra em circulação. Afirma que o 

veículo continua em titularidade do autor, sendo que a lei é clara na 

obrigação de fazer a comunicação da venda, que não foi realizada pelo 

promovente, e desse modo responde solidariamente pelos débitos 

discutidos. Assim, pugna pela improcedência da inicial. Pois bem. Para que 

seja verificado a existência de cobranças indevidas de débitos no veículo, 

inicialmente deve ser verificado da comprovação de que o autor não é 

mais proprietário do veículo. Com efeito, pelo documento apresentado pelo 

próprio autor (id. 20986170) verifica-se que o veículo encontra-se em seu 

nome, não existindo nenhuma notificação de venda ou entrega do bem. 

Ainda, verifica-se que o autor não apresenta NENHUM documento do 

processo que menciona que ocorreu a entrega do veículo, não havendo 

nos autos nenhuma prova dessa entrega, de modo que não cabe ao 

Judiciário ir em busca das provas que caberia ao autor ter apresentado na 

inicial (Art. 374, I do CPC). Além disso, importante também mencionar que o 

autor ingressou com ação contra o BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA (Autos nº 1001849-34.2019.8.11.0004), querendo 

discutir justamente o fato do veículo ainda estar em seu nome, onde em 

primeiro grau foi julgado improcedente pois o autor não anexou provas 

suficientes da quitação da dívida, visto que o veículo não foi aceito pelo 

credor da dívida. Desse modo, resta evidente que o autor é ciente de que 

o veículo ainda estava em seu nome, pois não foi aceito como quitação da 

dívida, assim, as cobranças discutidas neste processo são totalmente 

procedentes vez que não há qualquer irregularidade na cobrança. Cabe 

destacar que está é a TERCEIRA ação judicial que o autor promove com 

reclamados ou nomenclaturas diversas, a fim de tentar livrar-se da dívida 

que envolve o veículo em questão, no entanto, resta evidente que não 

ocorreu o devido pagamento, e que o veículo ainda lhe pertence. Dispõe o 

Código de Transito Brasileiro: Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Cumpre destacar que, quanto ao tributo específico IPVA, esse tem como 

fato gerador a propriedade do veículo, de modo que até o presente 

momento, a parte autora esta como atual proprietária do veículo devendo 

responder pelos tributos. Todavia, ainda que se entenda que a 

transferência da titularidade de bens móveis opera-se pela tradição, é 

certo que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia 

de demonstrar a venda/devolução do automóvel. A propósito: APELAÇÃO 

CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE 

VEICULAR. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL. (...) VENDA DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA POR DÉBITOS FISCAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-BA - 

APL: 05025930520158050001, Relator: Marcos Adriano Silva Ledo, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) Portanto, sem a necessária 

comunicação e nem ao menos a prova efetiva da tradição dos bens, deve 

o autor responder pelos débitos conforme previsão legal, e ainda diante 

desses fatos, é impossível reconhecer a declaração de inexistência de 

propriedade e inclusive dos débitos discutidos 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MOREIRA AMORIM (REQUERIDO)

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000969-42.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JHONATAN VIEIRA DA 

SILVA Polo Passivo: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MORAL E 

MATERIAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS, onde a parte autora afirma 
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que adquiriu um imóvel da ré no valor de R$ 37.394,50 (trinta e sete mil, 

trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), a ser pagos em 

120 prestações. Assevera que após ficar desempregado, solicitou o 

cancelamento onde foi informado que seria devolvido valor inferior ao 

devidamente pago, o que não concorda. Destarte, toda petição inicial, 

deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, 

inciso V, do CPC), o qual representa o valor econômico da pretensão 

formulada conforme os critérios estabelecidos no art. 292 CPC. Assim, 

nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC, “na ação em que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou rescisão de ato jurídico”, o valor da causa corresponderá ao 

valor da pretensão resistida. Ainda, nos termos do inciso VI do mesmo 

dispositivo, “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles” No caso em questão, 

nota-se que a parte promovente postula a rescisão de contrato de compra 

de bem imóvel no valor de R$ 37.394,50 (trinta e sete mil, trezentos e 

noventa e quatro reais e cinquenta centavos), pleiteia a indenização por 

danos morais na quantia de R$17.700,00 (dezessete mil e setecentos 

reais) e ainda restituição material no valor de R$21.294,42 (vinte e um mil, 

duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos) no 

entanto, atribui ao valor da causa à quantia de R$ 38.994,42 (trinta e oito 

mil novecentos e noventa e quatro reais, quarenta e dois centavos). 

Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão econômica 

deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o valor da 

causa deve ser retificado para a quantia de R$ 76.388,92 (setenta e seis 

mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos). Com efeito, 

é visível a incompetência deste juízo ante a superação do valor de alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis. Pacifico é o entendimento jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESCISÃO 

CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SUPERAÇÃO DO VALOR DE 

ALÇADA DO JUIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

ANULADA. Conforme dispõe o artigo 292, II, do CPC, o valor da causa 

deve corresponder ao do contrato quando debater a existência, validade, 

cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na 

hipótese de procedência da pretensão, a parte autora se libera de 

obrigação atrelada ao contrato, sendo este o proveito econômico 

discutido. No caso em comento, o valor do contrato (#1) supera a alçada 

dos juizados especiais, impondo-se, portanto, a cassação da sentença 

proferida, para extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a 

incompetência absoluta do juízo, visando que a demanda seja apreciada 

pelo Juízo comum. Recurso conhecido e provido para, acolhendo a 

preliminar de incompetência em razão do valor da causa, cassar a 

sentença proferida e encaminhar o feito ao Juízo comum. (TJ-AP - RI: 

00134051820188030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 

Data de Julgamento: 14/02/2019, Turma recursal) (Grifei) RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Se desde logo 

é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido 

na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa 

quantia. Precedentes. 3. De acordo com a iterativa jurisprudência desta 

Corte, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de 

danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua 

quantificação, ele deve integrar o valor da causa. 4. O Código de 

Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações 

indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor 

pretendido. 5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado 

com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos 

pedidos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698665 

SP 2014/0048451-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 30/04/2018)(Grifei) Nessa esteira, a reclamação em 

epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 3º, inciso I, c/c art. 15 ambos da lei nº 9.099/95. Como se vê, não 

se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade 

da causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO sem análise de mérito, nos termos dos artigos 3º, inciso I, c/c 

art. 15 ambos da lei nº 9.099/95, ante a superação do valor de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Após trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000805-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MOURA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO TARSO DE SOUZA (EXECUTADO)

NATHALIA FRANCESCA AGUIAR ORTIZ (EXECUTADO)

NOVO TEMPO MANUTENCAO E TRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 
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Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, verifica-se que a citação de ID 16822196 

foi efetuada em 30/11/2018, assim o prazo de 15 (quinze) dias começou a 

fluir em 03/12/2018 findando-se em 21/01/2019. Todavia, apesar de ter 

garantido o juízo (ID17067706), os embargos dos executados foram 

opostos somente em 08/03/2019 (ID 18496301) sendo, portanto, 

intempestivos. Então, não se justifica o seu acolhimento, de modo que 

devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJAM REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de 

mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte exequente, para dar prosseguimento 

a execução, requerendo o que entender de direito. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. CONDENO a 

Embargante as custas processuais por expressa previsão no art. 55, 

parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-27.2019.8.11.0004
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FRANCIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001746-27.2019.8.11.0004 Promovente: FRANCIVALDO DOS 

SANTOS Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde, em síntese, a parte 

autora alega que era proprietária do veículo o GM/VECTRA CHALLENGE, 

placas MVQ 4104, Renavam 00756056730, Chassi 9BGJK19Y01B166951, 

Ano 2001, Cor Cinza, Município de Emplacamento Primavera do Leste/MT, 

até o ano de 2010 quando vendeu o automóvel, sendo que os débitos até 

então foram todos quitados. Assevera que foi surpreendido com a 

restrição/ protesto do seu nome referente aos débitos do veículo que não 

lhe pertence mais. O Estado em sua defesa, assevera que em analise ao 

extrato de consulta do site do Detran verifica-se que o autor é o 

proprietário do veículo discutido, e que existe a cobrança em dívida ativa 

referente aos débitos de licenciamento do ano de 2014 e 2015, pugnando 

pela improcedência da inicial. Pois bem. Para que seja verificado a 

existência de Protesto indevido, deve confirmado que a origem da dívida é 

ilegítima. Com efeito, pelo documento apresentado pelo próprio autor (id. 

22367663) verifica-se que o veículo até o momento (ano 2020), 

encontra-se em seu nome, não existindo qualquer notificação de venda, e 

ainda observa-se que existia alienação fiduciária em seu nome até o ano 

de 2018 com o Banco Itaucard S.A. Assim, resta incontroverso que se 

realmente houve a venda do veículo, esta não foi comunicada ao DETRAN, 

sendo que nos autos não há qualquer prova dessa venda, inclusive o 

autor não informa para qual pessoa teria vendido o automóvel. Dispõe o 

Código de Transito Brasileiro: Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Cumpre destacar que, quanto ao tributo específico IPVA, esse tem como 

fato gerador a propriedade do veículo, de modo que até o presente 

momento, a parte autora esta como atual proprietária do veículo devendo 

responder pelos tributos. De fato, a transmissão da propriedade de bens 

móveis, dentre os quais se inclui o veículo, se dá pela simples tradição do 

bem ao adquirente e não pelo seu registro no órgão competente (art. 1267 

do Código Civil), sendo certo que a eventual inobservância da 

comunicação da venda à autoridade de trânsito não descaracteriza o 

negócio celebrado. Todavia, ainda que se entenda que a transferência da 

titularidade de bens móveis opera-se pela tradição, é certo que o autor 

não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia de demonstrar a 

venda do automóvel, pois não foram carreados aos autos nenhum 

comprovante de venda do veículo, fato que poderia ensejar prova que o 

Autor não era mais proprietário à época, porém, não se desincumbiu de tal 

ônus (art. 373, I do CPC). A propósito: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE VEICULAR. 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL. (...) VENDA DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

POR DÉBITOS FISCAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-BA - APL: 

05025930520158050001, Relator: Marcos Adriano Silva Ledo, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) Portanto, sem a necessária 

comunicação e nem ao menos a prova efetiva da tradição dos bens, deve 

o autor responder pelos débitos conforme previsão legal, e ainda diante 

desses fatos, é impossível reconhecer a declaração de inexistência de 

propriedade e inclusive dos débitos discutidos No mesmo sentido, inexiste 

direito a indenização a título de danos morais, pois o Estado agiu em 

exercício regular de direito. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO JUNIOR OAB - MT0010863A (ADVOGADO(A))

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP (REQUERIDO)

LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS (REQUERIDO)
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RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001955-64.2017.8.11.0004 Requerente: LUIS FABIO DE 

TOLEDO EICHMANN Requerido: HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA 

– EPP e LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS, 

onde, em síntese pretende a parte pleiteia a parte autora o recebimento do 

valor de R$ 8,775,71 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta 

e um nove centavos), em decorrência de um contrato de aluguel. Afirma 

que as partes reclamadas abandonaram o im´vel deixando de adimplir com 

6 (seis) parcelas de alugueres, parcelas de IPTU não pagos e multa 

contratual. Registra-se a ausência de comparecimento da parte HOTEL E 

RESTAURANTE LONDRES LTDA – EPP aos atos processuais. Extrai-se da 

contestação da parte LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS a arguição da 

prescrição trienal. A parte autora não impugnou as alegações da 

reclamada. Pois bem. É cediço que a prescrição ocasiona a perda da 

pretensão de requerer em juízo a reparação de direito violado em virtude 

da inércia da vítima por determinado tempo. Assim, dispõe o artigo 206 do 

Código Civil: Art. 206. Prescreve: (...) § 3º Em três anos: I - a pretensão 

relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora efetuou a rescisão do contrato em razão do 

inadimplemento em 03 de setembro de 2014. Outrossim, as parcelas 

cobradas são dos meses de Junho/2014, Julho/2014 e Agosto/2014. 

Dessa forma entende-se que a pretensão autoral quanto à repetição de 

indébito encontra-se fulminada pela prescrição pois, como se depreende, 

somente buscou a tutela jurisdicional em 06/11/2017. Portanto, a prejudicial 

de mérito suscitada pela requerida merece acolhimento para declarar a 

prescrição da pretensão. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, ACOLHO A 

PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido, DECLARO A 

PRESCRIÇÃO da pretensão e, SUGIRO EXTINÇÃO do processo com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010622-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, faltam requisitos de admissibilidade pois, 

o juízo não está garantido. Então, não se justifica o acolhimento, de modo 

que os presentes embargos devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, SUGESTIONO SEJAM REJEITADOS OS PRESENTES 

EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos 

apresentados alhures. Intime-se a parte exequente, para dar 

prosseguimento a execução, requerendo o que entender de direito. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por expressa 

previsão no art. 55, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAR SOARES DE CASTRO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000874-12.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ADJAR SOARES DE 

CASTRO NETO Polo Passivo: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifico 

que a Requerida alega a incompetência dos juizados especiais em razão 

da complexidade da causa pois, segundo a mesma, seria necessária a 

realização de perícia. Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque não é 

necessária a produção de prova pericial, vez que há elementos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo. Portanto, entendo não se 

tratar de causa complexa razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Assim, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das demais situações preliminares e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, onde suscita a parte Reclamante, em suma, que teve seu nome 

inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de 

R$ 298,73 (duzentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos) o 

qual é oriundo de um número de contrato totalmente desconhecido. Afirma 

que jamais contratou serviços ou produtos com a Reclamada. 

Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito bem como a 

indenização por danos morais. Em sede de contestação, afirma a 

requerida que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram previamente 

aceitos pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade livre e 

consciente das partes. Assevera, que o débito em questão decorre da 

celebração de um contrato realizado entre a parte reclamante e a CLUB 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, o qual foi cedido à 

Reclamada. Afirma que a requerida agiu em exercício regular de direito 

pois a parte autora deixou de pagar as faturas. Motivo pelo qual pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice 

verifico que muito embora o requerente afirme que a requerida inscreveu 

seu nome nos cadastros restritivos indevidamente, denota-se dos autos 

que a autora, realizou a compra do produto mediante assinatura de 

contrato. Fato que se denota claramente através do contrato acostado 

pela Reclamada, o qual foi cedido pelo CLUB ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, à mesma. Assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Evidente que a autora contratou o serviço, uma vez que, 

a reclamada apresentou documentos, como contrato assinado (ID 

20749206) que comprova a origem do débito, visto que, as assinaturas, 

quando comparadas com as de seus documentos pessoais e as demais 

disponíveis nos autos são idênticas. Forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do plano pela 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA DOS SANTOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA JOYCE MARTINS CARVALHO OAB - MT26286/O (ADVOGADO(A))

DANILSON SANTOS MORAIS OAB - MT26553/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000973-79.2019.8.11.0004 Polo Ativo: NEUSA MARIA DOS 

SANTOS MORAIS Polo Passivo: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que o negócio jurídico discutido nos autos foi claramente entabulado entre 

a parte autora e a reclamada, bem como, a inscrição restritiva foi anotada 

pela reclamada. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está suficientemente 

demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de 

atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo 

ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

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

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C DANOS MORAIS, 

MATERIAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora que adquiriu uma 

cota do consórcio/grupo37235 e cota 33219 oferecido pela requerida 
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referente a uma motocicleta modelo tipo BIZ. Ao ser contemplada, optou 

por um modelo de motocicleta superior, sendo informada pela reclamada 

que deveria pagar a vista o valor da diferença para fins de retirar a 

motocicleta, o que prontamente fez. Contudo, após ter quitado todo o 

debito e ter retirado a motocicleta, dois anos depois a reclamada começou 

a cobra-la insistentemente por meio de ligações e ameaças caso não 

efetue o pagamento de R$ 271,21 (duzentos e setenta e um reais e vinte e 

um centavos). Assim, ciente de que não há qualquer dívida, requer a 

indenização pelos danos materiais e morais padecidos. Em sede de 

contestação, afirma a reclamada que a reclamante nunca procedeu a 

quitação do consorcio. Afirma que a reclamante parou de efetuar os 

pagamentos assim que foi contemplada. Ressalta que a reclamante 

assume ser devedora na data da contemplação do importe de R$2.347,88 

e que tem ciência que sua carta de crédito é de R$7.931,37. Pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora não impugnou as 

alegações da reclamada. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito 

embora o requerente afirme que a requerida tem realizado cobranças 

indevidamente, denota-se dos autos que não há verossimilhança em suas 

alegações. Depreende-se dos autos que a parte autora, detinha pleno 

conhecimento que após a contemplação havia um saldo remanescente a 

ser pago. Tanto é verdade, que conforme acostado pela reclamada 

assinou um recibo/nota atestando que tinha conhecimento do saldo 

restante, bem como, do valor da carta de crédito. Ademais, não trouxe aos 

autos os comprovantes de pagamento do consórcio, ou de quitação do 

valor cobrado a maior pela motocicleta que optou adquirir. Nestes termos, 

não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivos 

de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Por outro lado, diante dos elementos fáticos e probatórios disponíveis 

nos autos, verifica-se que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Assim sendo, in casu, não há que falar-se 

em conduta ilícita nem em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento 

do judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena 

de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 

somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie 

versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado 

que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, 

de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDONE MACHADO DINIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000195-12.2019.8.11.0004 Requerente: REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA Requerido: ACIDONE MACHADO DINIZ Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto 

a revelia da parte promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95, pois, 

apesar de devidamente citada e ter apresentado contestação, deixou de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação. No entanto, considero 

que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial 

serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora que realizou no dia 

03/04/2017 contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual 

consistia em propor ação de execução contra uma empresa. Afirma que 

foi proposta a ação de cumprimento de sentença, contudo, o juiz do 

processo suspendeu a demanda pelo prazo de 01 (um) ano em razão de 

não ter sido encontrados bens passíveis de penhora, quando foi 

surpreendido, com a revogação de seu mandato de procuração pelo 

reclamado. Assim diante da situação pleiteia a indenização pelos danos 

morais sofridos. Em sede de contestação, aduz o reclamado que o 

processo de execução foi arquivado em razão da desídia do autor, assim 

decidiu revogar o instrumento particular de procuração. Ressalta que, ao 

contrário do que o autor afirma, tentou realizar a comunicação vi AR, 

todavia, o autor se recusou a recebe-la. Pugnando pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Pois bem. É certo que ambas as partes têm suas 

próprias versões dos fatos aqui apresentados, discutindo cada qual que a 

situação fática teria ocorrido de uma forma, no entanto, necessário se ater 

a origem da controvérsia e as consequências por ela desencadeadas. 

Conforme se verifica dos autos, o reclamado, outorgante da procuração, 

decidiu revogá-la e constituir outro procurador. Registre-se que, 

independente do motivo, a lei faculta ao outorgante revogar o mandato, 

conforme se depreende do Código de Processo Civil, vejamos: Art. 111. A 

parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no 

mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não 

sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, 

observar-se-á o disposto no art. 76. Assim, existindo tal opção prevista 

em lei, não há que se falar em conduta ilícita pelo requerido ou ainda em 

dano moral decorrente de tal situação, posto que autorizada pelo diploma 

processual. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário 

deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de 

propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 

somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie 

versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado 

que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, 

de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. Por fim, ressalto que eventual infração 

ética deve ser apurada pelo órgão fiscalizador competente, bem como, o 

outorgado poderá realizar a cobrança de eventuais honorários devidos 

através das vias próprias. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 
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Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE ALVES LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000701-85.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOSEANE ALVES LOPES 

Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, 

onde, em síntese, suscita a parte autora que foi autuada em 14/02/2019, 

na Unidade Fazendária de Fiscalização de Barra do Garças-MT. Ressalta 

que o lançamento em dos débitos fiscais em debate se deu por conclusão 

equivocada do Agente Fiscal, quanto ao descompasso do valor da 

mercadoria registrada no TAD nº 1139143-1, e o valor da Nota Fiscal. 

Afirma ainda, que o fiscal se apoiou em informações insuficientes e 

inadequadas para o ato. Dessa forma, pleiteia a anulação do débito Em 

sede de contestação, aduz o reclamado que todo transporte de 

mercadoria deve ser acompanhado de nota fiscal idônea a fim de se 

demonstrar a regularidade da operação, isto é, comprovar o recolhimento 

do tributo devido em cada Estado. Dessa forma o agente fiscal, após 

exercício regular do poder de polícia, constatou tratar-se de uma operação 

de transporte irregular, consubstanciado em uma possível operação de 

evasão fiscal, cumulada com descumprimento de obrigação acessória o 

que ensejou a lavratura do TAD. Ressalta que a presunção de veracidade 

do auto lavrado não foi ilidida pela parte autora. Pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Conforme se depreende dos 

autos de infração acostados aos autos, diferentemente do que alega a 

parte reclamante, não se trata lançamento equivocado de débitos fiscais; 

visto que, foram lavrados em decorrência de ter a parte autora adquirido 

mercadorias para venda sem estar regularmente cadastrada como 

contribuinte e, ainda, parte das mercadorias estar circulando sem nota 

fiscal em desacordo com o art. 35 e 35-A da Lei n° 7098/98. O artigo 22 do 

decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014; define o contribuinte como 

“qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em 

volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de 

mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações 

se iniciem no exterior.” Ainda, o artigo 17 da lei 7.098/98, definiu as 

obrigações do contribuinte: Art. 17 São obrigações do contribuinte: I - 

inscrever-se na repartição fiscal, antes do início de suas atividades, na 

forma que dispuser o regulamento; (...) XII - exibir sua ficha de inscrição 

cadastral quando realizar com outro contribuinte operações com 

mercadorias ou prestações de serviços; Assim, uma vez que, a parte 

autora desempenha operações de circulação de mercadorias em volume, 

caracterizando intuito comercial, sem estar devidamente regularizada 

perante o fisco como contribuinte, não há que se falar em irregularidade 

dos autos lavrados. Outrossim, verifica-se que parte das mercadorias 

adquiridas pela requerente estavam circulando sem o documento fiscal, 

contrariando o disposto na lei 7.098/98: Art. 35-A. As mercadorias e 

serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de 

documentos fiscais idôneos. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, 

consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços 

desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de 

documentação fiscal inidônea. Nesse contexto, dispõe a lei do RICMS/MT 

aprovado pelo dec. nº 2.212/2014: Art. 598 Nas entregas a serem 

realizadas em território mato-grossense de mercadorias provenientes de 

outra unidade da Federação, sem destinatário certo, o imposto será 

calculado mediante aplicação da alíquota vigente para as operações 

internas sobre o valor das mercadorias transportadas, acrescido de 50% 

(cinquenta por cento), e antecipadamente recolhido no primeiro Posto 

Fiscal por onde transitarem, deduzindo-se o valor do imposto cobrado na 

unidade federada de origem, até a importância resultante da aplicação da 

alíquota vigente para as operações interestaduais realizadas entre 

contribuintes para fins de comercialização ou industrialização, sobre o 

valor das mercadorias indicado nos documentos fiscais. § 1° 

Presumem-se destinadas à entrega neste Estado as mercadorias 

provenientes de outra unidade da Federação, sem documentação 

comprobatória de seu destino. § 2° Se as mercadorias não estiverem 

acompanhadas de documentação fiscal, o imposto será exigido pelo seu 

valor total sem qualquer dedução. § 3° Na hipótese de entrega das 

mercadorias por preço superior ao que serviu de base para cálculo do 

tributo, sobre a diferença será também pago o imposto, em qualquer 

município mato-grossense. Portanto, a multa foi devidamente aplicada pelo 

fiscal, tendo em vista a ausência de documentos fiscais acompanhando 

as mercadorias em circulação, não havendo que se falar em excesso 

pois, em casos como o em questão, o imposto é exigido em seu valor total, 

sem deduções. Com efeito, a presunção de legitimidade e veracidade dos 

atos administrativos é relativa ou juris tantum, admitindo prova em 

contrário; no caso dos autos, por parte da contribuinte, quanto à sua 

ilegitimidade da infração imposta. Entretanto, no caso em comento, a parte 

autora não fez prova capaz de ilidir tal presunção, dessa forma, não há 

que se falar em conduta ilícita praticada pelo reclamado, de modo que, a 

improcedência da presente ação é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Revogo eventual liminar concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos 

e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-89.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

C S CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001134-89.2019.8.11.0004 Polo Ativo: C S CABRAL Polo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 
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autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, 

onde, em síntese, suscita a parte autora que o Requerido emitiu cobrança 

relativa à CDA nº 200910727, gerada na data de 10/12/2009, referente a 

falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral. Ressalta que os créditos 

objetos da CDA tiveram sua constituição ocorrida entre as datas de 

10/02/2004 e 10/10/2004, e até a presente data não foi ajuizada ação de 

execução fiscal. Assim requer o reconhecimento da prescrição dos 

débitos. Em sede de contestação, aduz o Estado Reclamado que não 

houve prescrição, uma vez que, foi ajuizada execução fiscal no ano de 

2010, cujo número é 508-05.2010.811.0004 (código 95600). Ressalta que 

não traz aos autos cópia do processo pois este está em segredo de 

justiça. Afirma ainda que o prazo de 5 (cinco) anos do art. 174 do CTN foi 

devidamente observado. Pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem. É cediço que a prescrição ocasiona a perda da 

pretensão de requerer em juízo a reparação de direito violado em virtude 

da inércia da vítima por determinado tempo. Assim, dispõe o Código 

Tributário Nacional: Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) V - a 

prescrição e a decadência; Art. 174. A ação para cobrança do crédito 

tributário prescreve em 5(cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva Com efeito, verifica-se que os débitos debatidos 

pela parte autora possuem fato gerador no ano de 2004 e foram inscritos 

na dívida ativa em 2008, contudo, não há comprovação de que o estado 

reclamado os tenha executado. Colhe-se a jurisprudência: (...) 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. - Decorrido o 

prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a 

citação da parte executada, resta consumada a prescrição originária. (...) 

(TJ-PA - APL: 00011775520048140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA 

DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/11/2015, 3ª CÂMARA 

CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2015) Muito embora o 

reclamado afirma que houve ajuizamento de execução, não trouxe aos 

autos qualquer elemento capaz de provar suas alegações. Nesse 

contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, 

uma vez que, o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do 

Código de Processo Civil. Assim, a declaração de extinção do crédito 

tributário é a medida que se impõe. Por fim, quanto ao pedido de 

condenação em honorários advocatícios, não merece procedência, vez 

que, a lei 9.099/95, a qual também é aplicável em sede dos juizados da 

fazenda pública, em seu artigo 55 dispõe que a sentença de primeiro grau 

não condenará o vencido em custas e honorários de advogado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) DECLARAR extinto o 

crédito tributário debatido nestes autos, nos termos do art. 156, V do CTN, 

uma vez que, se encontra alcançado pela prescrição. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. DE SOUSA BARROS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYLLIANNE CRISTINA RAMOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001482-10.2019.8.11.0004 Requerente: S. DE SOUSA BARROS 

& CIA LTDA - ME Requerido: LEYLLIANNE CRISTINA RAMOS SILVA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, na qual a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$ 938,59 (novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos) 

em razão de 5 (cinco) notas promissórias acostadas, as quais 

demonstram o início de prova quanto a relação jurídica existente entre as 

partes. Em sede de contestação, a parte reclamada reconhece o débito e 

afirma que quer pagá-lo, contudo, em razão de estar passando por 

problemas de saúde e dificuldades financeiras não tem condições de 

adimpli-lo de uma só vez. Ressalta que em audiência de conciliação fez a 

proposta de pagar parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais) entretanto, não 

foi aceito pela parte reclamante. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 

389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a 

verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário 

Com efeito, verifico que a parte autora admite o débito objeto da presente 

demanda, conforme se observa da peça contestatória. Nesse contexto, 

ainda que a parte reclamada tenha justificado os motivos pelos quais 

restou inadimplente, é devido o pagamento da dívida contraída. Portanto, 

devem ser acolhidos os pedidos iniciais, no que tange ao valor de R$ 

603,00 (seiscentos e três reais) visto que este é o valor total constante 

das notas promissórias em anexo. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: A) 

CONDENAR a Requerida JANAINA SUZE FAUSTINO DA SILVA, ao 

pagamento a reclamante ALVACY ALVES DE MOURA da importância de 

R$ 603,00 (seiscentos e três reais), a título de dano material, com juros de 

1% (um por cento) a partir da data do vencimento (artigo 397 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 

STJ); Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

N A VILELA FARMACIA VITALE - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. DE CASTILHO COMERCIO DE COSMETICOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001652-79.2019.8.11.0004 Polo Ativo: N A VILELA FARMACIA 

VITALE - EIRELI - ME Polo Passivo: M. R. DE CASTILHO COMERCIO DE 

COSMETICOS - ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da parte promovida com base no 

artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente 

citada, deixou de comparecer à sessão de conciliação e apresentar 

contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista 

que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. 2.2. MÉRITO Em linhas iniciais, 

verifico que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas 

carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento 

antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO, onde, em síntese, suscita a 

parte autora que através da instituição financeira na qual faz suas 

movimentações, descobriu que havia um protesto em seu nome, em 

decorrência disso, foi impedido de realizar um financiamento. Afirma que 

entrou em contato com a reclamada demonstrando o pagamento do título 

para que fosse retirado o protesto, no entanto, a requerida não procedeu 

à baixa. Razão pela qual requer a indenização pelos danos morais 

padecidos. Registra-se a revelia da requerida. Pois bem. Verifica-se dos 

autos que o protesto em comento foi efetuado na data de 26/12/2018, no 

entanto, o pagamento do débito protestado se deu somente em 

29/04/2019. Assim, evidente que o protesto do título foi realizado 

corretamente. Dessa forma, forçoso reconhecer que o protesto foi 

realizado em exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 

do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Nesse contexto, sendo o protesto devido, o requerimento de 

cancelamento ou baixa, é de responsabilidade do devedor, conforme se 

extrai do artigo 26 da lei 9.492/97, in verbis: Art. 26. O cancelamento do 

registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto 

de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do 

documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Assim, caberia à parte 

autora, comprovando o pagamento do título, ter requerido o cancelamento 

do protesto junto ao cartório onde se encontra registrado. Pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca deste tema: (...) 1. De acordo com a 

jurisprudência desta Corte, no caso de protesto de títulos, a 

responsabilidade em dar baixa no cartório, depois de quitada a dívida, é do 

devedor, quando de posse do título protestado ou de carta de anuência do 

credor. (...) (STJ - AgRg no REsp: 906875 RS 2006/0265060-5, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2013, T4 - QUARTA 

TURMA) Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de protesto 

indevido (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, o pagamento em atraso pelo 

reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que os Requeridos estão 

acobertados pela excludente da responsabilidade civil. Deste prisma, a 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deve ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Revogo tutela eventualmente concedida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001735-95.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RODRIGO BUENO DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia da 

parte promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, 

pois apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

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

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE SUSPENSAO DE DESCONTOSC/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora que na data de 

03 de Julho de 2019, estava no aeroporto internacional de Guarulhos 

quando foi abordado por vendedores da Reclamada, que lhe ofereceram 

revistas para adquirir, contudo, recusou a proposta. Afirma que os 

vendedores lhe disseram que as pessoas que possuíam um cartão da 

bandeira Visa ou Mastercard, receberiam uma bonificação, sendo 

necessário apenas mostrar o cartão. Ressalta que a vendedora que o 
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abordou afirmou que pelo fato de o autor possuir um cartão visa, teria 

direito a um desconto junto a diversas assinaturas com planos anuais, 

entre revistas impressa e virtuais, pelo valor de duas parcelas de $ 59,90 

(cinquenta e nove reais e noventa centavos). Ao adquirir à assinatura das 

revistas, ganhariam no momento da aquisição uma mala de viagem de 

bordo, a qual lhe foi entregue. Ocorre que estão sendo cobradas parcelas 

além do contratado, pois, diversamente do que o vendedor lhe afirmou, 

foram cobradas 12 parcelas ao invés de 2 (duas). Assim pleiteia a 

suspensão das cobranças bem como a indenização pelos danos morais 

padecidos. Registra-se a revelia da reclamada. Pois bem. Depreende-se 

dos autos que, de fato, o serviço contrato pela parte autora é distinto do 

serviço ofertado e das informações prestadas. Caracterizando, portanto, 

publicidade enganosa. Nesse contexto, a publicidade enganosa 

proporciona uma distorção no processo decisório dos consumidores, 

levando-os ao erro no que concerne às verdadeiras características do 

produto ou serviço veiculado, ou dos requisitos de contratação, seja pela 

inexatidão ou falsidade das afirmações veiculadas, seja pela omissão de 

dados relevantes total ou parcialmente. O pergaminho consumerista 

preconiza em seu art. 37, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 

37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa 

qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 

natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, 

preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 2° É 

abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, 

a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da 

deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores 

ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de 

forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. § 3° Para os 

efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar 

de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Destarte, da 

análise dos autos, verifica-se que houve omissão da parte reclamada 

quanto à informação de que a entrega da mala estava condicionada à 

contratação do serviço de assinatura de revistas, bem como, quanto a 

informação de que a assinatura contratada consistia em 12 (doze) 

parcelas e não apenas duas. Assim, induziu o autor a erro acerca do 

serviço oferecido, fazendo com que ele acreditasse que se tratava de 

cobrança de 2 (duas) parcelas de 59,90 (cinquenta e nove reais e 

noventa centavos), quando, na verdade, se tratava de uma assinatura 

anual de revista, dividida em doze parcelas. Fato este, que configura 

publicidade enganosa e, consequentemente, conduta ilícita. Portanto, 

diante do exposto, entendo ser cabível a declaração de inexistência do 

débito. 3.2 Do Dano Moral Quanto ao pedido de dano moral, é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Ademais, há 

de se considerar o contexto em que ocorridos os fatos, tendo em vista 

que, a parte reclamada faltando com o dever básico de informação (art. 

6º, inc. III do CDC) e com a utilização de propaganda enganosa, induziu o 

autor a contratar os seus serviços. Assim, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, 

sem que precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. No que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada TRES COMERCIO 

DE PUBLICACOES LTDA a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

a título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ). b) Ratificar a tutela de urgência concedida, tornando 

definitivos os seus efeitos. Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001133-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

C S CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001133-07.2019.8.11.0004 Polo Ativo: C S CABRAL Polo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c PEDIDO DE ANULAÇÃO DE 

DÉBITO, onde suscita a parte autora que o requerido emitiu cobrança 

relativa a CDA Nº 2018169848, gerada na data de 09/02/2018, referente a 

falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio-TACIN. 

Ressalta que a empresa encontra-se com as atividades paralisadas desde 

2009, sem efetuar nenhuma operação comercial e com o estabelecimento 

fechado. Razão pela qual afirma que tais cobranças, são descabidas. Na 

contestação, o Estado manifestou pela improcedência da inicial sob 

argumento que a cobrança da taxa de TACIN é legítima, tendo sido assim 

considerada tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo 

Tribunal Federal. Ressalta que a taxa em questão tem por objetivo 

remunerar serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte e 

deverá ser paga ainda que este efetivamente dele não usufrua. Pois bem, 

em analise as Leis Estaduais, que disciplinam a cobrança da taxa em 

discussão nos autos, verifica-se conforme artigos da Lei 4.547/82: Artigo 

91 – São isentos da Taxa de Serviços Estaduais, os atos e documentos 
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relativos: I – a finalidades escolares, militares ou eleitorais; II – a vida 

funcional dos servidores do Estado; III – a interesses de entidades de 

Assistência social, de beneficência, de educação ou de cultura, 

devidamente reconhecidas, desde que observem os requisitos previstos 

na legislação específica; IV – aos presos pobres ou desassistidos; V – 

aos interesses da União, Estados, Municípios e de demais pessoas 

jurídicas de Direito Público Interno; VI – aos interesses dos partidos 

políticos e de templos de qualquer culto.(Grifo nosso). Art. 100-A São 

isentos da TACIN, além dos casos previstos no Art. 99: (Nova redação 

dada pela Lei 9.377/10) I - as entidades sindicais dos trabalhadores; II - as 

residências multifamiliares e unifamiliares; III - os profissionais autônomos 

que trabalham na sua residência. .(Grifo nosso). Neste interim, verifica-se 

que empresa inativas não se encontram isentas do pagamento da taxa em 

discussão. Não havendo como se falar em ilegalidade da cobrança. Ainda, 

possível colacionar aos autos as seguintes jurisprudências sobre o tema, 

no âmbito do Estado de Mato Grosso: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DA TACIN 

(TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) – LEGALIDADE – 

CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento assente dos Tribunais 

Superiores e deste Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio – TACIN -, instituída como contraprestação a 

serviço essencial, específico e divisível, não havendo que se falar em 

afronta ao disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal, bem como ao 

artigo 77 do Código Tributário Nacional. (Ap 65642/2015, DES.MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – PEDIDO PARA ABSTENÇÃO DA COBRANÇA DA TAXA 

DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO – TACIN – ARGUIÇÃO INCIDENTAL 

DE INCONSTITUCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – LEGALIDADE DA 

COBRANÇA - CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL, ESPECÍFICO 

E DIVISÍVEL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 145 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL/88 E DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – 

SEGURANÇA DENEGADA - APELO DESPROVIDO. 1- Resta prejudicado o 

pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental, cujo dispositivo 

da lei impugnada já fora objeto de decisão da Corte em incidente anterior 

(art. 948, parágrafo único, CPC). 2- É legítima a cobrança da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio - TACIN cobrada em razão da prevenção de 

incêndios, porquanto instituída como contraprestação a serviço essencial, 

específico e divisível. (Ap 15965/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) Com isso, não há que se 

falar em ilegalidade da cobrança, da taxa do TACIN, sendo certo não há 

obrigação do proprietário do imóvel, como arguido em impugnação pela 

autora, e sim pelo responsável do imóvel, que no caso, se trata da 

empresa autora. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Revogo eventual liminar concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONIO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001674-40.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MARCONIO DOS 

SANTOS FERREIRA Polo Passivo: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Verifico que a reclamada arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva, o que não merece acolhimento, uma vez que os 

artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos da lei 8.078/90, estabelecem 

a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para o 

dano, portanto, não há que se falar em ilegitimidade da reclamada. Rejeito 

as demais preliminares arguidas, vez que não verificadas os seus 

requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL e MATERIAL, onde, suscita 

a parte autora que é proprietário do veículo marca/modelo HYUNDAI/HB20 

1.0M COMFOR, ano/modelo 2015/2015, placa PQC-8016, chassi 

9BHBG51CAFP458475, o qual, atualmente, está alienado fiduciariamente 

em favor da requerida. Ressalta que em Junho de 2019 decidiu vender 

seu veículo a uma garagem para poder comprar um novo, porém, ainda 

restam 12 parcelas para quitar o financiamento contratado com a empresa 

requerida, as quais solicitou quitação antecipada. Assim, depois de 

negociar com a financiadora, na data de 01/07/2019, um funcionário da 

requerida encaminhou ao requerente um boleto bancário de valor R$ 

7.563,14 para quitar o financiamento. Foi informado de que feito o 

pagamento, a empresa providenciaria a baixa da observação de alienação 

fiduciária no prazo de 07 dias. Contudo, preocupado com a demora para a 

baixa do gravame, entrou em contato com a requerida quando foi 

informado que o pagamento havia sido feito a beneficiário diverso. Tentou 

resolver o problema junto a reclamada, mas não obteve respostas. Em 

decorrência disso, afirma que não houve baixa no gravame e perdeu o 

negócio da venda do carro. Assim, requer a indenização pelos danos 

materiais e morais. Em sede de contestação, aduz a reclamada que o 

reclamante sofreu um golpe mas, não há qualquer responsabilidade da 

empresa reclamada, visto que, era dever do autor conferir se a empresa 

destinatária do boleto era a mesma do título pago. Afirma que não emitiu o 

boleto e muito menos concorreu para este ato. Pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Os fabricantes, produtores, 

construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores 

de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a 

sua culpa (art. 12 e 14 do CDC). Entretanto, a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços pode ser elidida caso prove que o defeito inexiste 

ou em caso culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos I e 

II, respectivamente do artigo 14 do CDC). Dessa forma, com o intuito de 

afastar sua responsabilidade objetiva, a parte promovida sustenta que o 

dano foi ocasionado por culpa exclusiva do consumidor que não conferiu 

as informações do boleto e, por isso, não possui responsabilidade civil. 

Contudo, no caso sub judice, observa-se que não há culpa exclusiva do 

consumidor, visto que, a parte reclamada contribuiu para a concretização 

do dano, uma vez que é de sua responsabilidade o dever de cautela e 

pelos procedimentos de segurança contratual de seus clientes, conforme 

dispõe o artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os 

produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão 

riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados 

normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, 

obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as 
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informações necessárias e adequadas a seu respeito. Oportuno salientar 

que o risco de fraude é inerente à própria atividade empresarial, já que 

esta cooperou para que o dano ocorresse com a ausência dos 

procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o dano ao 

consumidor. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

CANCELAMENTO DO CONSÓRCIO (...) RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO 

DOS BOLETOS ADULTERADOS – DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – MÁ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO – DANO MORAL – 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PARCILAMENTE 

PROVIDO (...) 2. “A Segunda Seção desta Corte Superior, em recente 

julgamento submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC (REsp 

1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 

em 24/8/2011, DJe 12/9/2011), firmou entendimento de que as instituições 

bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou 

delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do 

risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. 

Agravo regimental não provido. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no 

AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - 

Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013). 3. O valor da indenização deve 

ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor. 

(TJ-MT - APL: 00033157420168110040360972018 MT, Relator: DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/08/2018) Portanto, por não 

haver excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a 

plena responsabilidade pela conduta ilícita detectada. 3.1 Do Dano Material 

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que ocasiona dano 

material a outrem tem o dever de indenizá-lo. Entrementes, diferentemente 

do dano moral, este não se presume, devendo ser integralmente 

comprovado. In casu, nota-se que a parte autora alega ter suportado dano 

material no valor de R$ 37.563,14 (trinta e sete mil e quinhentos e 

sessenta e três reais e quatorze centavos), em decorrência do valor pago 

pelo boleto fraudado e do valor da venda do veículo perdida. Assim pleiteia 

a devolução deste valor devidamente corrigido. Destarte, da análise detida 

dos autos, verifica-se que somente há prova do valor pago pelo boleto 

que foi fraudado. Portanto, entendo ser cabível a devolução a título de 

dano material, no que tange a quantia R$ 7.563,14 (sete mil e quinhentos e 

sessenta e três reais e quatorze centavos). 3.2 Do Dano Moral Quanto ao 

pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 

que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, sem que 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. No que concerne a fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

para: a) CONDENAR a Reclamada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

MARCONIO DOS SANTOS FERREIRA, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (362 STJ). b) CONDENAR a Requerida AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A a devolução ao reclamante 

MARCONIO DOS SANTOS FERREIRA da importância de R$ 7.563,14 (sete 

mil e quinhentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) a título de 

dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 

404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do 

efetivo prejuízo (43 STJ); Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 21/2020-DF

 JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM DA 

COMARCA DE CÁCERES EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL , ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 CONSIDERANDO que a servidora ODANIL JARA GOMES CORBELINO, 

Gestora Geral, lotada na Central de Administração desta Comarca, 

matrícula nº 8340, irá usufruir 20(vinte) dias de férias, a partir de 06 a 

25/04/2020.

 RESOLVE

 DESIGNAR o servidor RONALDO RIBEIRO DE MELLO, Técnico Judiciário, 

matricula 8303, para exercer as funções do cargo de Gestor Geral em 

Substituição na Central de Administração desta Comarca, 20(vinte) dias a 

partir de 06 a 25/04/2020, em razão da titular esta usufruindo férias

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 18 de março de 2020.

 JOSÉ EDUARDO MARIANO

 Juiz de Direito Diretor do Fórum

 Em Substituição Legal

PORTARIA Nº 22/2020-DF

JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR EM SUBSTITUIÇÃO 

DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 CONCEDER a Servidor a ODANIL JARA GOMES CORBELINO , matrícula 

8340, Gestora Geral, lotad a na Comarca de Cáceres-MT, 90 (noventa) 

dias de Licença Prêmio a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 

01/03/2015 a 01/03/2020.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 18 de março de 2020.

 José Eduardo Mariano

 Juiz de Direito Diretor do Fórum

 em substituição

PORTARIA Nº 24/2020-DF

 JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR EM SUBSTITUIÇÃO 

DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 CONCEDER a(o) Servidor(a) JORGE LUIZ FERREIRA, matrícula 7832, 

Oficial de Justiça lotado(a) na Comarca de Cáceres-MT, 90 (noventa) dias 

de Licença Prêmio a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 

27/07/2014 a 27/07/2019.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 18 de março de 2020.

 JOSÉ EDUARDO MARIANO

 Juiz de Direito Diretor do Fórum

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 109 de 1019



 em substituição

PORTARIA Nº 23/2020-DF

 JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR EM SUBSTITUIÇÃO 

DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 CONCEDER a(o) Servidor(a) RONALDO RIBEIRO DE MELLO, matrícula 

8303, Gestor Administrativo 2 lotado(a) na Comarca de Cáceres-MT, 90 

(noventa) dias de Licença Prêmio a que tem direito, referente ao período 

aquisitivo de 08/03/2015 a 08/03/2020.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 18 de março de 2020.

 JOSÉ EDUARDO MARIANO

 Juiz de Direito Diretor do Fórum

 em substituição

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001055-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Z. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. A. D. S. (REU)

J. W. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001055-07.2019.8.11.0006. AUTOR(A): ZORAIDE ALVES DOS SANTOS 

REU: JEFFERSON RODRIGO ALVES DA SILVA, JACKSON WILLIAN 

SANTOS DA SILVA Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

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

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005710-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIM ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

REINIR DA SILVA OLIVEIRA (HERDEIRO)

WALTER ALVES DA SILVA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA VARA CÍVEL 

DE CÁCERES- FAMÍLIA E SUCESSÕES Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o contido na manifestação 

da Fazenda Pública Estadual ID 30160037, impulsiono os autos para intimar 

a Inventariante via advogado a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre 

ela se manifestar juntando aos autos os documentos ali mencionados. 

Cáceres/MT, 18 de março de 2020. Assinado eletronicamente Jackline 

Márcia Dias Tingo Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006944-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENARDO VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 

1006944-39.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARIA ELIANE DA 

SILVA Endereço: RUA JOSÉ DO PATROCINIO, SN, SANTA CRUZ, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ENARDO VIEIRA 

Endereço: RUA JOSÉ DO PATROCINIO, SN, SANTA CRUZ, CÁCERES - MT 

- CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar no 

presente feito, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Vistos. 1) Quanto 

ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à sua 

legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ. 2) NOMEIO, nos 

termos do § 2º do art. 752 do CPC/2015, o Ministério Público como curador 

especial. Assevero tratar-se de procedimento de interdição não requerido 

pelo Ministério Público, o qual, na espécie, agirá em defesa do(a) 

interditando, consoante entendimento já esposado pelo C. STJ: “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE 

CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE 

INTERESSES. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA Nº 

83/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos 

nºs 2 e 3/STJ). 2. No procedimento de interdição não requerido pelo 

Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão 

ministerial. Assim, resguardados os interesses do interditando, não se 

justifica a nomeação de curador especial (arts. 1.182, § 1º, do CPC/1973 e 

1.770 do CC/2002). Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no 

REsp 1652854/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)” 

“PROCEDIMENTO DE INTERDIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CURADOR 

ESPECIAL. NOMEAÇÃO. CONFLITO DE INTERESSES. AUSÊNCIA. 

INTERESSES DO INTERDITANDO. GARANTIA. REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO 

INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO SINGULAR DO 

RELATOR (CPC, ART. 557) NULIDADE. JULGAMENTO DO COLEGIADO. 

INEXISTÊNCIA. 1. Eventual ofensa ao art. 557 do CPC fica superada pelo 

julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão 

singular do Relator. Precedentes. 2. A designação de curador especial tem 

por pressuposto a presença do conflito de interesses entre o incapaz e 

seu representante legal. 3. No procedimento de interdição não requerido 

pelo Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão 

ministerial e, portanto, resguardados os interesses interditando, não se 

justifica a nomeação de curador especial. 4. A atuação do Ministério 

Público como defensor do interditando, nos casos em que não é o autor da 

ação, decorre da lei (CPC, art. 1182, § 1º e CC/2002, art. 1770) e se dá em 

defesa de direitos individuais indisponíveis, função compatível com as 
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suas funções institucionais. 5. Recurso especial não provido. (REsp 

1099458/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014)”. 3) Efetivada a entrevista acima 

mencionada, foram realizadas perguntas por este juiz, pelo Ministério 

Público e pelas partes a(o) interditando(a), o mesmo respondeu que não 

possui condições de locomoção para realizar suas ações diárias, 

dependendo totalmente de sua esposa, ora requerente. Por todo o 

exposto, DISPENSO a realização da prova pericial por perito judicial por 

entender este juízo que a situação é pública e notória e a enfermidade 

do(a) interditando(a) provada pelos documentos acostados aos autos, 

sendo que na sistemática processual vigente os fatos notórios 

independem de prova. 4) SENTENÇA – Vistos. MARIA ELAINE DA SILVA 

requereu a INTERDIÇÃO de ENARDO VIEIRA, qualificados nos autos, 

aduzindo a incapacidade desta de gerir atos da vida civil por força de 

acometimento de esquizofrenia (CID10 F.200), lombalgia crônica (CID 10 

M54.5 + M51.1), incontinência urinária (CID10 N30.0 + N23.0 + N40) e 

cegueira (CID10 H54.1), consoante atestados médicos juntados à petição 

inicial. Entrevista realizada nesta audiência, sendo Assinado 

eletronicamente por: PIERRO DE FARIA MENDES - 09/03/2020 16:04:23 

N u m .  2 9 9 5 9 4 7 9  -  P á g .  1  

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAZZKDJCSG dispensada a 

realização da prova pericial por entender este juízo que a situação é 

publica e notória e os problemas de saúde restaram satisfatoriamente 

provados. A presentante do Ministério Público manifestou-se pela 

procedência do pedido exordial. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Com efeito, o(a) requerido(a) deve, realmente, ser interditado(a), 

diante das enfermidades patentes acima mencionadas, deveras, restando 

impossibilitado de compreender seus atos bem como de manifestar 

livremente sua vontade. É certo que estão sujeitos à curatela, nos termos 

do art. 1.767 do Código Civil, com redação da Lei 13.146/2015, aqueles 

que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua 

vontade, o que foi constatado nos autos. Assim, justifica-se a submissão 

do interditando aos termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/15, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. A 

curatela por outro lado não implicará declaração de incapacidade civil, haja 

vista que não mais remanescem tais figuras no art. 3º, do CC, não 

havendo nos autos elementos que demonstrem a incapacidade relativa do 

interditando por impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III, do 

CC). Deste modo, o pedido se encontra de acordo com o disposto nos 

artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e artigo 747 do Código de 

Processo Civil, conforme documento médico juntado nos autos, não 

havendo nenhum fato que impossibilite o reconhecimento do pedido inicial. 

DISPOSITIVO. Ante ao exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO do(a) 

requerido(a) ENARDO VIEIRA, qualificado(a) nos autos, nos termos do art. 

1.767, inciso I, do Código Civil, NOMEIO-LHE CURADOR(A) MARIA ELIANE 

DA SILVA, também qualificado(a) nos autos. FIXO como limites da 

curatela, observando a situação atual do(a) requerido(a) (incisos I e II do 

art. 755 do CPC), os atos restritos a aspectos patrimoniais e negociais. A 

curatela abrangerá atos de disposição patrimonial, demandar e ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

praticar atos de administração de seu patrimônio. Ressalto que para 

contrair obrigações em nome do(a) interditado(a) será necessária 

autorização judicial. A curatela permanecerá por período indeterminado, 

salvo se cessada a causa que a determinou. Frente ao disposto no art. 

755, §3º do Código de Processo Civil a presente sentença deverá ser 

inscrita no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e publicada na 

rede mundial de computadores no sítio do Tribunal que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 meses, 

na imprensa local 01 vez, e no órgão oficial por 03 vezes com intervalo de 

10 dias, constando do edital os nomes da(o) curatelada(o) e do(a) 

curador(a), os limites da curatela, a causa da curatela, constante do 

relatório que consta nos autos, bem como os atos que o mesmo poderá 

praticar autonomamente, tais como de exercer direitos sexuais 

reprodutivos, de decisão sobre filhos, planejamento familiar e direito ao 

voto. OBSERVE-SE o(a) curador(a) nomeado(a) quanto à prestação de 

contas de sua administração (art. 84, §4º, Lei n. 13.146/2015). Isenção de 

custas e despesas processuais (art. 98, CPC/2015). OBSERVE-SE o 

disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do 

Código Civil/2002. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. 5) Tendo as partes e o Ministério Público 

desistido do prazo recursal, CERTIFICO o transito em julgado. Após 

cumpridas todas as determinações da sentença encimada, ARQUIVEM-SE 

os autos. 6) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCELY BARROSO RAMSAY 

CAIXETA, digitei. Cáceres , 18 de março de 2020. JACKLINE MÁRCIA DIAS 

TINGO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004427-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BRANDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BRANDINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 

1004427-61.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARCIA BRANDINO 

Endereço: Rua J, s/n, Casa 09, quadra 03, Jardim Aeroporto, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JOAO BRANDINO Endereço: 

Rua J, s/n, casa 09, quadra 03, Jardim Aeroporto, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, para tomarem conhecimento da R Sentença abaixo 

transcrita, e conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Vistos etc. 

Trata-se de ação de interdição c/c liminar proposta por Marcia Brandino 

que objetiva a interdição de João Brandino, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra a Requerente, em síntese, ser irmã do 

interditando João Brandino, o qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID 10 F78. Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. João 

Brandino impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma 

vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do 

interditando ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial 

deste para prestar-lhe a assistência privada. Com a inicial vieram os 

documentos que entendeu pertinentes. Recebida a inicial, foi deferida a 

interdição provisória e determinado a realização de entrevista e estudo 

psicossocial (ID 22119396). O relatório do estudo psicossocial 
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encontra-se acostado aos autos (ID 24316620). A entrevista do 

interditando foi realizada (ID 24365876). O Ministério Público manifestou 

pela procedência do pedido formulado na inicial para concessão da 

curatela de João Brandino à requerente Marcia Brandino (ID 26665662). É 

O RELATÓRIO. DECIDO. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. Assinado eletronicamente por: 

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS - 10/12/2019 17:24:19 Num. 26753148 - 

Pág. 1 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAZVRWKRPX No caso em 

tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é portador de 

enfermidade mental grave, o que lhe dificulta a manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o 

interditando apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que o interditando é portador de enfermidade mental, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de João 

Brandino, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e 

patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo 

com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Marcia 

Brandino, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Transitado em julgado, expeça-se o termo 

de curatela definitiva e mandado de averbação e, em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, 

uma vez que beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso a 

exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. 

Às providências. Cáceres, 9 de dezembro de 2019. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 

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

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

da Lei. Eu, LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA, digitei. Cáceres , 16 de 

janeiro de 2020. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003490-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSIMAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL SARMENTO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003490-22.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSILDA SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA, ROSIMAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA, RICARDO DE OLIVEIRA 

INVENTARIADO: ABEL SARMENTO DE OLIVEIRA Vistos. 1. INTIME-SE a 

inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, cumprindo a 

determinação de fls. 219, sob pena de remoção (art. 622, II, do CPC). 2. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, INTIMEM-SE todos os sucessores 

do espólio (cônjuge, herdeiro, testamenteiro, cessionário, etc.), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem interesse no cargo de 

inventariante, sob pena de extinção e arquivamento, caso ninguém 

manifeste interesse. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000188-77.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PINHEIRO LEITE (REQUERENTE)

ANGELA PINHEIRO LEITE HERMOZA (REQUERENTE)

EMERSON PINHEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE (DE CUJUS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000188-77.2020.8.11.0006. REQUERENTE: EMERSON PINHEIRO LEITE, 

ANGELA PINHEIRO LEITE HERMOZA, ANDERSON PINHEIRO LEITE DE 

CUJUS: MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE Vistos. 1. RECEBO a inicial, por 

estarem presentes os requisitos dos arts. 319, 320 e 610 do CPC/2015. 2. 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 3. Conforme regra do parágrafo único 

do artigo 617, NOMEIO INVENTARIANTE o requerente EMERSON PINHEIRO 

LEITE, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subseqüentes conforme artigo 620, sob 

pena de remoção ex vi artigo 622, I, todos do CPC/2015. 4. Sendo de 

interesse do(a) inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser 

aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC). 5. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. 6. Nos termos do provimento nº 56/2016 – 

CNJ, deverá a parte autora trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 7. Apresentada as primeiras 

declarações, forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do 

inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os 

legatários, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente e, 

se houver testamento, também o testamenteiro, observando a diligente 

gestora judicial os dizeres do referido artigo. 8. INTIME-SE a Fazenda 
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Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 

do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 9. Concluídas 

referidas citações, conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o 

feito aguardará em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

que as partes possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a 

Fazenda Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor 

dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo 

com base no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 

10. Superado os prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de 

raiz pela Fazenda Pública. 11. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e, quanto aos valores, DETERMINO a lavratura do termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante para 

prestá-las com o plano de partilha, caso haja este último. 12. Após, digam 

as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 637). 13. Se concordes, ao 

cálculo do tributo e digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em 

seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). 14. Por fim, consigno que, de 

acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda 

Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento 

esteja devidamente garantido. 15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003505-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. S. (AUTOR(A))

E. A. D. S. N. (AUTOR(A))

V. L. N. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. P. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA OAB - MT15141-O (ADVOGADO(A))

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO o presente feito, para intimar as partes INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem como determinado no ID. 

26512726.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005240-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. S. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. O. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005240-25.2018.8.11.0006. AUTOR(A): LETICIA PAULA SOUZA VICENTE 

REU: WANDER ORTIZ VERDECIO Vistos. 1. Cuida-se de ação de divórcio 

litigioso, na qual a parte autora não encartou aos autos a matrícula 

atualizada do imóvel que pretende partilhar, razão pela qual não 

preencheu os requisitos específicos para o uso da ação sub judice. 2. 

Assim sendo, DETERMINO que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos a matrícula do imóvel, sob pena de ser indeferida a homologação do 

acordo em relação a partilha do bem. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005172-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. O. D. (REU)

Z. O. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao Advogado da Autora para manifestar sobre o atual 

endereço da mesma. Cáceres, 18 de março de 2020 Jackline Marcia Dias 

Tingo Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA 

E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 182163 Nr: 3582-85.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F, C, T, MEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 267 do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, condenando a 

parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas processuais 

conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e expressamente já 

lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.6. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência 

pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado na legislação 

orgânica e processual de regência.7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma 

única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.8. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 16 de março de 2020.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247674 Nr: 2361-28.2019.811.0006

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

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOM, CAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

247674 §!9mk¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 (dez) DIAS

AUTOS N.º 2361-28.2019.811.0006

 ESPÉCIE: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: SILVANA DE OLIVEIRA MATUCARI e CELSO ALEXANDRE 

DURAN

CITANDO(S): Requerido(a): Silvana de Oliveira Matucari, Cpf: 

02956059106, Rg: 2053241-5 SSP MT Filiação: Vicente Matucari e Lenir 

Teixeira de Oliveira, data de nascimento: 25/12/1985, brasileiro(a), natural 

de Cáceresa-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Vitória Regia - 05 

Qd.15-lt.05 - 9966.8414, Bairro: Vitória Régia, Cidade: Cáceres-MT

Requerido(a): Celso Alexandre Duran, Rg: 2340006-4 SSP MT Filiação: 

João Duran e Andreza Massare, data de nascimento: 06/05/1992, 

brasileiro(a), natural de Vila bela da santissima trindade-MT, convivente, 

Endereço: Estrada da Fortuna - Km 90 - Gleba Nova Fortuna, Bairro: Zona 

Rural, Cidade: Vila Bela da Santissima Trindade-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/03/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 113 de 1019



consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 10(dez) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de para aplicação de medidas 

protetivas do estatuto da criança e do adolescente c/c pedidos liminares, 

em face de Silvana de Oliveira Matucari e Celso Alexandre Duran.

DESPACHO: Autos do Processo de Código nº. 247674. Requerente: 

Ministério Público Estadual. Criança/Adolescente: R. O. S. Requeridos: 

Silvana Oliveira e Celso Alexandre Duran. Vistos. 1. DEFIRO o pedido 

formulado pela presentante do Ministério Público à fl. 77 quanto à citação 

dos requeridos via editalícia. 2. CITEM-SE os requeridos SILVANA 

OLIVEIRA e CELSO ALEXANDRE DURAN via editalícia (art. 256, do CPC), 

para ciência acerca da medida protetiva de afastamento imposta, bem 

como para apresentarem resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo, desde logo, o rol 

de testemunhas e documentos, tudo nos termos do artigo 232 do Código 

de Processo Civil e seguintes. 3. Superado o prazo da citação por edital e 

não sendo apresentada contestação pelos requeridos, a fim de patrocinar 

os interesses e defesa da requerida supracitada, forte no primado 

constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e corolários 

normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR ESPECIAL, 

NOMEIO o ilustre Defensor Público DR. MARCELLO AFFONSO BARRETO 

RAMIRES. 4. Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação 

no prazo legal, INTIME-SE pessoalmente o curador especial em referência. 

5. Decorrido o aludido prazo e devidamente certificado, DÊ-SE vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação e, oportunamente, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 6. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 6 de março de 2020. PIERRO DE 

FARIA MENDES

Juiz Direito

 Eu, Karine Beatriz de Almeida Santos, digitei.

 Cáceres - MT, 17 de março de 2020.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 155527 Nr: 3064-66.2013.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDC, RGDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE KELLY DOS SANTOS 

MARTINEZ FERNANDEZ - OAB:9380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. ALLAN GUSTAVO DA SILVA promove Ação de Execução de Alimentos 

em desfavor de NELCINDO JUNIOR DE CASTRO COSTA, todos 

qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente as partes 

requereram a DESISTÊNCIA da ação (fl. 89), aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), destarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

4. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 267 do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, condenando a 

parte desistente ao pagamento de custas e despesas processuais 

conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e expressamente já 

lhe deferido os benefícios da Lei 1.060/50.

5. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.

6. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

7. Publique-se. Intimem-se.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 17 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003284-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO JACINTO GUIMARAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1003284-37.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VIVIAN SA REQUERIDO: 

GILBERTO JACINTO GUIMARAES Vistos. 1. Trata-se de inventário, 

proposta por VIVIAN SÁ, em razão do falecimento do “de cujus” 

GILBERTO JACINTO GUIMARÃES, qualificados nos autos. 2. Compulsando 

os autos, observo que a inventariante informa que era companheira do 

falecido, pretendendo a partilha de bens. 3. Deve ser observado que em 

caso de sucessão legítima na União estável, o companheiro sobrevivente 

tem legitimidade para requerer a abertura do inventário ou habilitar-se no 

processo, contudo, não há nos autos a comprovação de que a parte 

autora era realmente companheira do falecido, sendo necessária sua 

comprovação se possível nos próprios autos, posto que não tendo 

elemento documental suficiente, o interessado deverá valer-se, da via 

ordinária, ou seja, da ação declaratória de reconhecimento da união 

estável para posteriormente ingressar com o inventário. 4. Consigno que, 

a prova da condição de companheira constitui requisito essencial para sua 

admissão no polo ativo do pedido de abertura de inventário, e com mais 

razão para sua nomeação como inventariante. 5. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a inventariante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

aos autos documentos comprobatórios do reconhecimento de união 

estável entre a autora e o falecido. 6. No mesmo prazo, deve a 

inventariante manifestar-se acerca dos bens não arrolados no inventário, 

quais sejam, o automóvel VW/KOMBI, placa JYG8729 e a empresa 

Distribuidora de Cesta Básica Guimaraes LTDA, cnpj nº 

05.131.892/0001-83, consoante extrato obtido pelo sistema INFOSEG 7. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004137-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCIDIO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1004137-46.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO CAMPOS 

REQUERIDO: DULCIDIO DE CAMPOS SENTENÇA Vistos. 1. Trata-se de 

inventário, na forma de arrolamento proposto por CARLOS EDUARDO 

CAMPOS, em razão do falecimento do “de cujus” DULCÍDIO DE CAMPOS, 

todos qualificados nos autos. 2. Narra a exordial, em síntese, que o 

requerente é o único filho e herdeiro do “de cujus” DULCÍDIO CAMPOS, 

falecida em 07/06/2018, ao qual informa que o falecida não deixou 

testamento, não existe dívidas ativas e passivas e, tampouco, dotes ou 

doações. 3. Consta que o de cujus deixou um único bem, qual seja, uma 
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parte ideal, ou seja, 11,875% sobre o lote de terreno urbano localizado na 

cidade de Cáceres, à rua Marechal Deodoro, com a área de 428,95m², 

cuja descrição consta na inicial, que fora adquirido no inventário de 

Quintino Antônio de Campos e Antônia Ferreira de Campos. 4. A ação foi 

recebida, por força da decisão de id. 22046858, que nomeou o autor, 

inventariante. 5. Isenção do ITCD foi juntado consta no ID. 26493655 6. As 

certidões negativas de débitos tributários, perante às Fazendas Públicas 

Federal, Municipal e Estadual, consta do id. 28112813. 7. O plano de 

partilha foi apresentado no Id. 28112816. 8. Diante do exposto, nos termos 

do artigo 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha estabelecida na 

inicial, relativa ao bem deixado pelo falecido DULCÍDIO CAMPOS, 

atribuindo, a integralidade da herança, salvo erro ou omissão e 

ressalvados os direitos de terceiros. 9. Em consequência, tendo a 

homologação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. 10. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo 

formal de partilha, com posterior intimação das Fazendas Públicas para 

manifestar-se sobre existência e/ou pagamento de eventuais tributos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 659, § 2º, do CPC. 11. Sem 

custas, ante a assistência judiciária gratuita já deferida nos autos. 12. 

Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, arquivando-se 

os autos independentemente de nova determinação. 13. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006049-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SSP/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO OAB - MT0006184A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDREIELE YASMIN DA SILVA CARNEIRO GERALDES (EXECUTADO)

EDEGAR CARNEIRO GERALDES (EXECUTADO)

ROSIMERE CATARINA GERALDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT5286-O (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA - MANIFESTAR Certifico que s.m.j a 

Exceção de Pré-Executividade foi apresentada de forma tempestiva pela 

parte requerida. Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 5 

dias, manifeste com relação à Exceção de Pré-Executividade juntada ao 

feito (ID 30300917). Após os autos serão remetidos concluso para análise 

deste r. Juízo. Cáceres/MT, 18 de março de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001059-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA BATISTA OAB - SP257034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001059-10.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: JOANILDES FURTADO 

DE MENDONCA Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente com a finalidade 

de emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar 

aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 

485, incisos I, do CPC/2015). 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006857-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO Certifico que a contestação apresentada é 

tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito réplica/impugnação 

no prazo legal. Cáceres/MT, 18 de março de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-74.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico que a parte 

requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o prazo legal para 

pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com efeito 

impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de 

direito. Cáceres/MT, 18 de março de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002437-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT27311/O 

(ADVOGADO(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE PERÍCIA REDESIGNADA - 

CEJUSC Impulsiono os autos para intimar/cientificar as partes integrantes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de que 

compareçam com seus clientes na perícia redesignada para o dia 7/8/2020 

a partir das 8h00min, que será realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos – CEJUSC, localizado no Fórum da comarca de Cáceres/MT. 

Observação: Deverá a parte periciada ao comparecer no ato agendado, 

apresentando os seguintes documentos: documento pessoal oficial com 

foto; documentação médica existente (ex. atestados e exames 

complementares), que porventura possam ser úteis à confecção do 

necessário laudo pericial. Cáceres/MT, 18 de março de 2020 Felipe N. 

Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003851-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT27311/O 

(ADVOGADO(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE PERÍCIA REDESIGNADA - 

CEJUSC Impulsiono os autos para intimar/cientificar as partes integrantes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de que 

compareçam com seus clientes na perícia redesignada para o dia 7/8/2020 

a partir das 8h00min, que será realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos – CEJUSC, localizado no Fórum da comarca de Cáceres/MT. 

Observação: Deverá a parte periciada ao comparecer no ato agendado, 

apresentando os seguintes documentos: documento pessoal oficial com 

foto; documentação médica existente (ex. atestados e exames 

complementares), que porventura possam ser úteis à confecção do 

necessário laudo pericial. Cáceres/MT, 18 de março de 2020 Felipe N. 

Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003851-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT27311/O 

(ADVOGADO(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO Certifico que a contestação apresentada é 

tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito réplica/impugnação 

no prazo legal. Cáceres/MT, 18 de março de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006857-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO Certifico que a contestação apresentada é 

tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito réplica/impugnação 

no prazo legal. Cáceres/MT, 18 de março de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006857-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Considerando o teor da Portaria n. 04/2020-CEJUSC, data de 18/3/2020, 

que cancela o evento agendado para o dia 17/4/2020 e determina que as 

audiências já agendadas sejam incluídas automaticamente no Segundo 

Evento (07/08/2020, a partir das 8h) (art. 1º), devolvo os autos à 

secretaria de origem para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006857-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE PERÍCIA REDESIGNADA - 

CEJUSC Impulsiono os autos para intimar/cientificar as partes integrantes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de que 

compareçam com seus clientes na perícia redesignada para o dia 7/8/2020 

a partir das 8h00min, que será realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos – CEJUSC, localizado no Fórum da comarca de Cáceres/MT. 

Observação: Deverá a parte periciada ao comparecer no ato agendado, 

apresentando os seguintes documentos: documento pessoal oficial com 

foto; documentação médica existente (ex. atestados e exames 

complementares), que porventura possam ser úteis à confecção do 

necessário laudo pericial. Cáceres/MT, 18 de março de 2020 Felipe N. 

Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006796-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CLOVIS DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 07 de agosto de 2020 à partir das 8h, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 18 de março de 2020. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004989-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE PERÍCIA REDESIGNADA - 

CEJUSC Impulsiono os autos para intimar/cientificar as partes integrantes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de que 

compareçam com seus clientes na perícia redesignada para o dia 7/8/2020 

a partir das 8h00min, que será realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos – CEJUSC, localizado no Fórum da comarca de Cáceres/MT. 

Observação: Deverá a parte periciada ao comparecer no ato agendado, 

apresentando os seguintes documentos: documento pessoal oficial com 

foto; documentação médica existente (ex. atestados e exames 

complementares), que porventura possam ser úteis à confecção do 

necessário laudo pericial. Cáceres/MT, 18 de março de 2020 Felipe N. 

Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-65.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ALVES DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 07 de agosto de 2020 à partir das 8h, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 18 de março de 2020. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000459-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 07 de agosto de 2020 à partir das 8h, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 18 de março de 2020. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003335-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RONALDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  e let rônico n . 

1003335-19.2017.8.11.0006. Vistos. 1. Tendo em vista que o processo já 

se arrasta desde maio/2017 sem que a parte requerida tenha sido citada 

ou o bem sido apreendido, ademais, não tendo demonstrado a parte 

requerente que vem promovendo diligências no sentido de localização do 

veículo ou da parte requerida, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova diligências úteis para o deslinde do feito, sob 

pena de extinção sem resolução de mérito. 2. Decorrido “in albis” o prazo 

acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000291-84.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO CARNEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo de Judicial Eletrônico n.º 

1000291-84.2020.8.11.0006. Vistos 1. CERTIFIQUE-SE a escrivania quanto 

à tempestividade dos embargos à execução. 2. Após, REMETAM-SE 

CONCLUSOS os autos para ulteriores deliberações. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000655-56.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MIRANDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000655-56.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de ÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida 

por VINICIUS MIRANDA FERREIRA em desfavor de AZEVEDO NETO E 

BRAZ LTDA (ARON INVEST), ambos qualificados nos autos. 2. Conforme 

se observa da peça inicial, o autor, ao argumento de não possuir 

condições financeiras para arcar com as custas processuais, pleiteia 

assistência judiciária gratuita ou parcelamento das custas. 3. Pois bem, os 

benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, 

CPC/2015). 4. O autor foi intimado a promover a juntada do comprovante 

de recolhimento das custas judiciais (Id. 29599347), contudo, pugnou pelo 

parcelamento destas (Id. 30403945). 5. Preceitua o § 6º do art. 98 do 

CPC/2015: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.” 6. Dispõem ainda os §§ 6º e 7º do art. 

468 da CNGC: “§6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do 

caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” “§7º O 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.” 7. Da leitura dos dispositivos acima, resta-se 

claro que, para a concessão do benefício do parcelamento das custas, 

necessário se faz que o autor minimamente comprove a impossibilidade de 

arcar com as custas judiciais de uma única vez. 8. Não há com a 

manifestação a parte autora qualquer documento que comprove os fatos 

constitutivos de seu direito, conforme preceitua o inciso I do art. 373 do 

CPC/2015. 9. Por todo o exposto, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, promova a 

juntada de documentos hábeis a comprovar a condição de 

hipossuficiência, a fim de que lhe seja concedido o parcelamento das 

custas judiciais. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79010 Nr: 5549-15.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE MELO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BRASIL VEÍCULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS
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 Impulsiono os autos para intimar a Advogada Dra. ANNE KAROLINE DO N. 

P. PINTO, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à devolução do 

processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; perda do direito 

de vista fora do cartório; aplicação de multa e comunicação do fato à 

seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ex vi do art. 234, 

§2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85758 Nr: 1310-31.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar pela segunda vez o Advogado Dr. 

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS, com o fito de que, no prazo de 3 dias, 

proceda à devolução do processo em cartório, sob pena de busca e 

apreensão; perda do direito de vista fora do cartório; aplicação de multa e 

comunicação do fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB (ex vi do art. 234, §2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85771 Nr: 1323-30.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE EDISON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar o Advogado Dr. MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à devolução do 

processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; perda do direito 

de vista fora do cartório; aplicação de multa e comunicação do fato à 

seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ex vi do art. 234, 

§2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86196 Nr: 1734-73.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, THAMÍS CINTRA PAES - OAB:27768/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A OAB/MT

 INTIMAÇÃO – ADVOGADA

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a Advogada Dra. THAMÍS CINTRA PAES, 

com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à devolução do processo 

em cartório, sob pena de busca e apreensão; perda do direito de vista 

fora do cartório; aplicação de multa e comunicação do fato à seção local 

da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ex vi do art. 234, §2º e §3º do 

CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95124 Nr: 187-61.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMAZA CENTRO OESTE AUTO PEÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR GUIMARÃES PIOVEZAN, 

ELZA RODRIGUES PIOVEZAN, RUBENS RODRIGUES DA SILVA, VILMA 

MACHADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMAS DIAS - 

OAB:3523-A, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:OAB/MT 9494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7485

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos pela segunda vez para intimar o Advogado Dr. 

CLAUDIO PALMAS DIAS, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à 

devolução do processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; 

perda do direito de vista fora do cartório; aplicação de multa e 

comunicação do fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB (ex vi do art. 234, §2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102274 Nr: 7371-68.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO PRAZERES MARTINS, ADRIANA CRISTINA 

FERRARI MARTINS, MARCELA CRISTINA COLOMBO MARTINS, ANDRÉ 

LUIZ FERRARI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA, 

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/MT

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a Advogada Dra. JOICE PINTO PEREIRA 

DE SIQUEIRA, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à devolução 

do processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; perda do 

direito de vista fora do cartório; aplicação de multa e comunicação do fato 

à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ex vi do art. 

234, §2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132084 Nr: 801-32.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ALVES CACHIADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 
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SILVA - OAB:12.495/MT, KYMBERLI LUAINE LUZ - OAB:25.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a Advogada Dra. KYMBERLI LUAINE LUZ, 

com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à devolução do processo 

em cartório, sob pena de busca e apreensão; perda do direito de vista 

fora do cartório; aplicação de multa e comunicação do fato à seção local 

da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ex vi do art. 234, §2º e §3º do 

CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133463 Nr: 2335-11.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIVANE JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar o Advogado Dr. RONALDO MARTINS 

FRAGA, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à devolução do 

processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; perda do direito 

de vista fora do cartório; aplicação de multa e comunicação do fato à 

seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ex vi do art. 234, 

§2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141980 Nr: 11748-48.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOIR GOMES DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – ADVOGADA

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a Advogada Dra. MIRTES GISELLA 

BIACCHI BELLE TURDERA, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda 

à devolução do processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; 

perda do direito de vista fora do cartório; aplicação de multa e 

comunicação do fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB (ex vi do art. 234, §2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170232 Nr: 6435-04.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O, 

Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a Advogada Dra. JOICE PINTO PEREIRA 

DE SIQUEIRA, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à devolução 

do processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; perda do 

direito de vista fora do cartório; aplicação de multa e comunicação do fato 

à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ex vi do art. 

234, §2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180088 Nr: 2319-18.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE 

ARMARINHOS EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 INTIMAÇÃO – ADVOGADA

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar pela segunda vez a Advogada Dra. 

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA (OAB 

10049), com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à devolução do 

processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; perda do direito 

de vista fora do cartório; aplicação de multa e comunicação do fato à 

seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ex vi do art. 234, 

§2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3488 Nr: 14-38.1990.811.0006

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDÊNIO FARIA DA SILVA, IRMÃOS 

CASTRILLON, JOSÉ SOUTO FARIA, EURICO GIOVANI VASCONCELOS 

GONÇALVES, OTÁVIO HEDER DE MACEDO, NARDI ZILLO, ESPOLIO DE 

JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIA, FRANCISCO ANTONIO SOUTO E 

FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:15464, EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - OAB:15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar o Advogado Dr. BRUNO VINÍCIUS 

SANTOS, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à devolução do 

processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; perda do direito 

de vista fora do cartório; aplicação de multa e comunicação do fato à 

seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ex vi do art. 234, 

§2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 4987 Nr: 417-26.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA, SEBASTIÃO 

FÁBIO DA CUNHA CINTRA, EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249, LINDARAY APARECIDA CASTRO DA CRUZ - 

OAB:272249/O, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/O

 INTIMAÇÃO – ADVOGADA

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a Advogada Dra. LINDARAY APARECIDA 

CASTRO DA CRUZ, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à 

devolução do processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; 

perda do direito de vista fora do cartório; aplicação de multa e 

comunicação do fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB (ex vi do art. 234, §2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6700 Nr: 418-11.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA, EDIR LUCIANO 

MARTINS MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TOLEDO SILVA - 

OAB:19.123, JOAO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:14249, LINDARAY 

APARECIDA CASTRO DA CRUZ - OAB:272249/O, RENATA CINTRA 

RASCHEJA - OAB:15625/O

 INTIMAÇÃO – ADVOGADA

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a Advogada Dra. LINDARAY APARECIDA 

CASTRO DA CRUZ, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à 

devolução do processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; 

perda do direito de vista fora do cartório; aplicação de multa e 

comunicação do fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB (ex vi do art. 234, §2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183250 Nr: 4206-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI, INDUSTRIA, COMERCIO E AGROPECUARIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ABRAÃO VICENTE GARCIA, 

ESPOLIO DE MARIA JOSÉ CASTRILLON GARCIA, ANDRÉ LUIZ 

CASTRILLON GARCIA, RAUL CAMILO GUIMARÃES GARCIA, EMANUELLE 

CASTRILLON GARCIA, LAURA BERNADETTE CASTRILLON GARCIA, 

GRACIANA GUIMARÃES GARCIA, JEANE PAULA CARNEIRO GARCIA, 

EDINAURA DIAS CASTRILLON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar o Advogado Dr. FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à devolução do 

processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; perda do direito 

de vista fora do cartório; aplicação de multa e comunicação do fato à 

seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ex vi do art. 234, 

§2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189014 Nr: 7605-74.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CONCEIÇÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROKASA, CCE ( DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO 

BRASIL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO DA SILVA FERREIRA 

- OAB:32958, DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - OAB:5752, ELLEN 

CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A OAB/MT, WILSON 

ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:OAB/MT8032-B

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da sentença de fl. 83/86, Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de Custas e R$ 190,08( cento e 

noventa reais e oito centavos),para fins de guia de Taxa, sendo rateado 

entre os requeridos, 50% para cada. Fica cientificado que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189639 Nr: 8035-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO MENEZES, HELENA FERREIRA 

DA COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SANTOS BRAZÃO - 

OAB:6.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar o Advogado Dr. WAGNER LEITE DA 

COSTA PINTO, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à devolução 

do processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; perda do 

direito de vista fora do cartório; aplicação de multa e comunicação do fato 

à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ex vi do art. 

234, §2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194801 Nr: 401-42.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A G OURIVES ME, ANTONIO GARCIA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 
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OAB:19.077-A-OAB-MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:OAB/MS 

10.637, FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - 

OAB:7.819/MT, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:OAB/MS 10.647, LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - 

OAB:12.384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luiz de Arruda 

Lindote - OAB:OAB/MT 14.876, LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar o Advogado Dr. LEDSON GLAUCO 

MONTEIRO CATELAN, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda à 

devolução do processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; 

perda do direito de vista fora do cartório; aplicação de multa e 

comunicação do fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB (ex vi do art. 234, §2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195715 Nr: 867-36.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002, KLEBER SOUZA SILVA - OAB:8002 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos pela segunda vez para intimar o Advogado Dr. 

KLEBER DE SOUZA SILVA, com o fito de que, no prazo de 3 dias, proceda 

à devolução do processo em cartório, sob pena de busca e apreensão; 

perda do direito de vista fora do cartório; aplicação de multa e 

comunicação do fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB (ex vi do art. 234, §2º e §3º do CPC).

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

Citação

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000532-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA CRISTINA AMARO DA ROCHA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

SEGUNDA VARA CIVEL PROCESSO n. 1000532-29.2018.8.11.0006 Valor 

da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Esbulho / Turbação / Ameaça]

->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: 

JUCELINO RODRIGUES Endereço: RUA BABAÇU, QUADRA A, CASA 3, 

ESPIRITO SANTO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: 

Nome: ERIKA CRISTINA AMARO DA ROCHA, Endereço: ATUALMENTE EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, ERIKA CRISTINA AMARO DA ROCHA, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

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

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

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A parte requerente é legitima possuidora de um lote 

de terreno urbano situado no endereço acima, estando na posse mansa, 

pacífica e ininterrupta da referida área há mais de oito anos. Requer a 

concessão da tutela de urgência, o mandado de reintegração de posse do 

imóvel situado na Rua Babaçu, s/n, Qdra A, Casa 3, Bairro Espirito Santo 

em Cáceres -MT. DECISÃO: " ...I- ABERTA AUDIÊNCIA, frustrada a 

conciliação entre as partes ante a ausência da requerida, devidamente 

citada/intimada conforme certidão de id. 11971234.Antes de iniciar a 

audiência de justificação o MM. Juiz de Direito noticiou que iria proceder a 

gravação do(s) depoimento(s) de acordo com o Provimento n. 038/2007 

da Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º do CPP, 

ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no 

curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de 

digitação. As partes também foram advertidas da vedação da divulgação 

não autorizada dos registros fonográficos a pessoas estranhas do 

processo (artigo 2º, VI, Provimento 38/2007). Registra-se que as 

gravações permanecerão em arquivo digital em computador (servidor e no 

HD local) deste juízo para a segurança dos dados, podendo ser enviadas 

ainda, mediante requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das 

partes, no endereço eletrônico cadastrado no Apolo. Colhido o depoimento 

pessoal das partes e a oitiva de 03 (três) testemunhas pelo sistema de 

gravação digital. DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida decisão nos 

seguintes termos: Em análise às circunstâncias e elementos do processo, 

entende-se que merece acolhimento o pedido liminar formulado pela parte 

requerente, por estarem satisfeitos os requisitos previstos no artigo 561 

do Código de Processo Civil. Em que pese o requerente afirme ser 

proprietário e possuidor do imóvel urbano, em análise detida do 

instrumento contratual invocado como premissa para a posse 

evidencia-se que o contrato acostado em questão foi firmado em 07 de 

novembro de 2017, contudo, as faturas de energia e água juntadas ao 

processo demonstram a utilização destes serviços em período pretérito, 

consignando em tais documentos o mesmo endereço noticiado no contrato 

de aquisição do imóvel, bem como corroborado pelas testemunhas 

presentes nesta ocasião, dentre as quais, uma delas é o subscritor do 

contrato de transmissão da posse/propriedade. Acrescenta-se que tal 

testemunha, Sr. Herculano do Prado, confirmou que teria feito a doação do 

imóvel em questão ao requerente em data não precisa, porém certamente 

há mais de 8 anos, conforme alega. Contou que resolveu formalizar 

contrato de compra e venda por orientação de seu contador para 

possibilitar ao requerente a regularização do imóvel. O requerente 

apresenta na petição inicial que a data da turbação ou do esbulho teria 

ocorrido no interstício de 40 (quarenta) dias, depois de 21 de junho de 

2017, fora isso, consta nos autos que a comunicação de possível conduta 

dolosa da requerida, foi apresenta somente em 19 de dezembro de 2017, 

junto à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres, e que no mesmo 

Boletim de Ocorrência expõe a data do fato como sendo em 27 de outubro 

de 2017, ou seja, após os 40 (quarenta) dias alegado, tudo a demonstrar a 

data do esbulho. A existência do esbulho também foi confirmada pelas 

testemunhas ouvidas, as quais afirmaram sem dúvida que existe pessoa 

ocupando irregularmente a casa que seria do requerente, sendo certo que 

o Sr. Adonias Xavier contou que tal pessoa (a requerida) teria arrombado 

a porta e ingressado na residência no período em que o requerente estava 

doente.No caso, nota-se que a prova documental carreada dá suporte à 

concessão da medida liminar de manutenção de posse, haja vista a 

comprovação pela parte requerente da posse direta – bem como a data de 

início da posse – sobre o imóvel em litígio. Os documentos sobreditos, 

corroborados pelo depoimento pessoal do requerido, o qual admite que 

ocupa a residência de maneira irregular, bem como da informante e dos 

demais elementos de prova trazidos na presente oralidade demonstram 

que são verossímeis e plausíveis os fatos alegados pelo autor, 

consistente na injusta perturbação da posse de um bem que lhe pertence, 

estando presentes os requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada. 

Assim, preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, este juízo 

CONCEDE a medida liminar de manutenção de posse em favor do 

requerente e determina: a) e expedição do mandado de reintegração de 

posse; b) nos termos do artigo 564, Parágrafo Único do CPC, CITE-SE a 

requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias; c) Com 

a resposta nos autos, INTIME-SE a parte requerente para manifestação no 

prazo legal (artigos 350 e 351, ambos do CPC); d) cumpridas as 

providências anteriores, CONCLUSOS. II- DETERMINO a citação por edital 

da parte ré. Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, 

para citação da requerida Erika Cristina Amaro da Rocha, nos termos do 

artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do despacho inicial. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 
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considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

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

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

FATIMA SEGATTO MENDES, digitei. Cáceres MT, 18 de março de 2020. 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-38.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT27311/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo de Judicial Eletrônico nº 

1000307-38.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Intimado a promover o recolhimento 

das custas judiciárias, o exequente informou o pagamento aos Ids. 

29917807 e 29917810. 2. Assim, nos termos do art. 814 do CPC/2015, 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à 

entrega dos semoventes já individualizados pelo credor, na quantidade e 

qualidade conforme indicação na inicial, sob pena de incidência de multa 

diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. 3. 

Se os semoventes não forem entregues ou depositados, EXPEÇA-SE 

mandado de busca e apreensão, em conformidade com o art. 806, § 2º do 

CPC/2015, sendo autorizado desde já que as diligências se façam na 

forma do art. 212 do CPC/2015. 4. No caso de cumprimento espontâneo da 

obrigação, FIXO honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa. 5. Após, cumpridas as diligências acima, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000963-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMAXUELBER SOUZA BACA 03809539198 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000963-92.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ajuizada por M2 COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA em face de EMAXUELBER SOUZA 

BACA, ambos qualificados nos autos. 2. Comprovou o exequente o 

recolhimento das taxas judiciais aos Ids. 30343799 e 30343800. 3. Assim, 

CITE-SE e INTIME-SE a parte devedora para, no prazo de 3 (três) dias, 

pagar ou nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos 

bens quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, 

acrescido dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis 

o disposto pelos artigos 844 e 845, §1º, do CPC/2015. 4. ANOTE-SE no 

mandado a prerrogativa da parte devedora de oferecer embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista pelo art. 915 do 

CPC/2015. 5. Não encontrando a parte executada, DETERMINO ao oficial 

de justiça arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do 

CPC/2015. 6. Nos termos do art. 827 do CPC/2015, ARBITRO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento 

integral no prazo de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à 

metade. 7. DEFIRO desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 

212, §2º do CPC/2015, caso haja necessidade. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001984-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - MT18071-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINEY COSTA GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001984-11.2017.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA APREENSÃO ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A. em face de 

REGINEY COSTA GARCIA, ambos qualificados nos autos. 2. Em sua inicial 

(Id. 5771155 e anexos) alega, em síntese, que concedeu financiamento ao 

requerido mediante Cédula de Crédito Bancário, garantida por alienação 

fiduciária, sob n. 30410-141199844 celebrado em 27/08/2014, no valor de 

R$ 26.086,27 (vinte e seis mil, oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), 

com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, tendo o 

requerido se tornado inadimplente a partir da parcela nº 28, com 

vencimento em 27/12/2016, acarretando, na dívida atualizada de R$ 

13.534,50 (treze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta). 3. O 

bem dado em garantia fiduciária trata-se de: Marca: FIAT / PALIO 

ATTRACTIV 1.4; Modelo: PALIO (FL)(NG)ATTRAC; Ano de Fabricação: 

2014; Cor: branca; RENAVAM: 1305102379; CHASSI: 

9BD196272F2234701; Placa: QBF-5898. 4. Na decisão de Id. 6121612 o 

juízo deferiu a liminar, sendo o veículo apreendido e o requerido citado 

conforme certificado pelo oficial de justiça aos Ids. 9854671, 9854701 e 

9854724. 5. Contudo, o requerido, tempestivamente purgou a mora 

conforme manifestação e comprovante de Id. 9933847, 9934194 e 

9934248, pugnando pela restituição do veículo. 6. Baixa na restrição do 
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veículo por meio do sistema RENAJUD é vista ao Id. 10108183. 7. O credor 

aos Ids. 10297517 e 10297521 manifestou discordância com a purga da 

mora, alertando sobre valor remanescente devido à atualização do débito 

ocorrido pelo lapso entre o ajuizamento da demanda e a apreensão do 

veículo. 8. Em decisão de Id. 10321078 o juízo entendeu como tempestiva 

a purgação da mora efetuada pelo devedor, porém, intimando-o para 

efetuar pagamento do saldo remanescente. 9. O bem foi restituído ao 

requerido conforme termo de Ids. 12031171. 10. O alvará do valor 

depositado fora expedido e assinado conforme cópia constante ao Id. 

16765481. 11. Compulsando os autos, vislumbro que a parte requerida 

fora intimada por diversas vezes para efetuar o pagamento do valor 

remanescente, contudo, não comprovou o pagamento. 12. Ao fim, 

requereu novamente a parte autora pela expedição de alvará dos valores 

depositados nos autos (Id. 25358521). É o sucinto relato do necessário. 

Fundamento e Decido. 13. Sem delongas, o Decreto-Lei n.º 911/69 dispõe 

que: “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (art. 3º, § 

2º)”. 14. No caso em tela, verifico que a parte demandada promoveu o 

pagamento da integralidade da dívida no valor apresentado na exordial 

(Ids. 9933847, 9934194 e 9934248), sendo, inclusive, o veículo restituído 

ao requerido. 15. Logo, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC/2015, entendo 

pelo reconhecimento da procedência da demanda que ocorreu com o 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devendo esta ser extinta. 

Neste sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC/2015 - 

PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - 

COMPROVADO - MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA SOB OUTRO 

FUNDAMENTO - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Purgada a 

mora, mediante a comprovação do pagamento da integralidade da dívida 

pendente (parcelas vencidas e vincendas), não há saldo remanescente a 

ser complementado. Logo, mantém-se a extinção da ação, no entanto, sob 

outro fundamento, de extinção, com resolução do mérito, pelo 

reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487 do CPC. (TJMT - Ap 

162416/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).” 

(negrito nosso) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO 

DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PURGAÇAO DA MORA. 

PARCELAS VENCIDAS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. EXTINÇAO 

DO PROCESSO. ART. 269, II, CPC. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. 

RESTITUIÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. I. Nas 

ações de busca e apreensão movidas com base em contrato de alienação 

fiduciária em garantida, a comprovação da mora do devedor constitui 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, podendo ser demonstrada através de notificação extrajudicial 

expedida por cartório de comarca diversa do domicilio do devedor. II. A 

purgação da mora deve compreender as parcelas vencidas do contrato, 

acrescidas dos encargos decorrentes do atraso, sendo desnecessário o 

integral depósito das parcelas vincendas. III. A comprovação da relação 

havida entre as partes, bem como o reconhecimento da pretensão inicial 

por meio da purgação da mora pelo devedor, conduz à extinção do 

processo nos termos do art. 269, II, CPC. IV. Diante do adimplemento do 

devedor, revoga-se a liminar de busca e apreensão com determinação de 

restituição do bem, permitindo-se a aplicação de multa diária com base no 

art. 461, § 4º, CPC, como forma de assegurar o resultado prático da 

medida, devendo o valor atender aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0512.08.051328-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/08/2013, publicação da súmula em 26/08/2013).” (negrito nosso) 16. 

Quanto à ocorrência de saldo remanescente, entendo que não há que se 

falar em sua existência. Explico: 17. O art. 3º, § 2º do Dec. Lei. n. 911/69 é 

claro ao dizer que o valor a ser pago pelo devedor fiduciante é o valor 

apresentado na inicial. Ora, sempre haverá lapso temporal entre o 

ajuizamento da demanda, o deferimento do pedido pelo juízo, a intimação 

da parte contrária e o cumprimento da obrigação, cabendo à parte 

credora, se for o caso, promover a atualização, mas de forma oportuna. 

18. Verifico ainda que, parte desse lapso temporal, se deu por culpa do 

próprio credor que não efetuou o recolhimento da taxa judiciária no ato do 

ajuizamento da demanda (27/03/2017), sendo intimado pelo juízo a 

promover o recolhimento em 07/04/2017, conforme Id. 5852825, informado 

o pagamento apenas em 18/04/2017 (Ids. 6104806 e 6104812). 19. Se a 

parte credora entendia que havia sobre os valores iniciais a carência de 

atualização, deveria, então, antes da expedição do mandado de citação e 

busca e apreensão do veículo, promover a juntada dos cálculos 

atualizados do débito, o que, conforme se colhe dos autos, não o fez. 20. 

Desta feita, visto que houve o pagamento integral do valor informado na 

inicial e de forma tempestiva conforme determina o Decreto Lei n. 911/69, 

sendo inclusive o bem restituído, tenho que por quitada a obrigação, 

impondo apenas ao requerido o pagamento das custas e honorários 

advocatícios, conforme serão fixados a seguir. DISPOSITIVO 21. Por todo 

o exposto, diante da purgação da mora de forma tempestiva, sendo o 

alvará já expedido em favor do credor, JULGO EXTINTA A DEMANDA COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 22. Quanto ao pedido de concessão do benefício da 

gratuidade de justiça pela parte requerida, não vislumbro os elementos que 

evidenciam a situação hipossuficiente, sendo a simples declaração 

insuficiente para a concessão do benefício, de forma que INDEFIRO o 

pleito. Neste sentido: “APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA INVIABILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

Simples Declaração de Pobreza não é suficiente, por si só a autorizar o 

deferimento do pedido – Não provimento. (TJ-SP 00537363120128260577 

SP 0053736-31.2012.8.26.0577, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento 

27/09/2017, 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/10/2017).” (negrito nosso) 23. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais remanescentes e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. 24. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 25. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. 26. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000412-15.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA ROZENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial 

de Justiça: ZONA 2 Diligência: JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1000412-15.2020.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Registro de nascimento após prazo legal]

->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

(1682) POLO ATIVO: Nome: EULALIA ROZENO DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua B, 03, Quadra 03, Casa 26, Lot Grande Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Endereço: 

desconhecido INTIMANDO(A): EULALIA ROZENO DE OLIVEIRA, Endereço: 

Rua B, 03, Quadra 03, Casa 26, Lot Grande Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: a) EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução designada para 

o dia 20/05/2020 Hora: 17:00, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado; b) EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para comparecer a Defensoria Pública para informar endereço de dois 

filhos. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: INSTRUÇÃO - 3ª 

VARA CÍVEL CÁCERES Data: 20/05/2020 Hora: 17:00 DECISÃO: no de 

Oliveira. Segundo consta do pedido inicial e com base em fotocópia de RG, 

o nome dos genitores são: João Rozeno de Oliveira e Valéria Pinto da 

Silva. Nesta data ao realizar pesquisas nos sistema Siel, Infoseg, Apolo e 

CEI, constato que a Autora tem CPF, cadastro eleitoral e é mãe de quatro 

filhos. Ao consultar os assentos de nascimentos, figura a Autora como 

declarante e na ocasião declarou serem avós maternos: Manoel Rozeno 

da Costa e Elizia Dias de Oliveira. No sistema apolo consta que a Autora é 
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vítima de um crime com código 226135 e que tramita no Juizado Especial 

Criminal e nos registros consta como sendo filha de João Roseno e Valéria 

Roseno de Oliveira. Dada a divergência de informações, inclusive a 

existência da menção de que a Autora é separada judicial e não solteira, 

faz-se necessário a produção de outras provas com vistas para dirimir as 

contradições e apurar a verdade dos fatos. Assim, delibero: - pela nova 

oitiva da Autora para o dia 20 de maio de 2020, às 17:00 horas; - que seja 

oficiado a POLITEC - PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA, no 

endereço Av. Gonçalo Antunes de Barros, Nº 3245, Carumbé, Cuiabá/MT 

Telefone:(65) 3613-1255, requisitando informação sobre a expedição de 

registro geral em nome da Autora. Instrua o ofício com cópia da petição 

inicial e do documento de id. Num. 29038786 - Pág. 13. – intimação da 

Defensoria Pública para esclarecer as divergências acima descritas, 

assim como para informar endereço de dois filhos da Autora para 

prestarem depoimento, no prazo de 15 dias. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Caceres, 17 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. Cáceres-MT, 18 de março 

de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003379-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO APARECIDO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO O expediente possui a 

finalidade intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, apresente 

impugnação. Cáceres/MT, 18 de agosto de 2017. Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário Processo n.: 1003379-38.2017.8.11.0006 – 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres/MT.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001087-75.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL BARBOSA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001087-75.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: DEVANIL BARBOSA DE LIMA Vistos, etc... 

Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada no DEC. 911/69, 

ajuizada por BV Financeira S.A em face de Devanil Barbosa de Lima. Nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil, determino a emenda da 

inicial nos seguintes termos: - nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, deverá promover o recolhimento das custas iniciais, 

observando-se a atualização do valor da causa. - promover a dedução 

proporcional dos juros com relação às parcelas vincendas, além de 

adequar o valor da causa, observando o valor indicado para fins de 

purgação da mora após amortização dos juros nos termos mencionados. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Após retorne concluso. Cáceres, 18 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1001074-76.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO OAB - SP163471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001074-76.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLARO S.A. REU: SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI Vistos, etc... Nos 

termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora 

para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Acaso efetue o pagamento, desde já fica 

analisada a inicial nos seguintes termos: Deste modo, citem-se e 

intimem-se os Requeridos para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do CPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou dos 

Requeridos à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 
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atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; No termos do art. 72 da lei 

8.245/1991, além da defesa de direito que possa caber, contestação 

deverá ficar adstrita quanto à matéria de fato indicadas nos incisos I a IV 

do aludido dispositivo, observando-se ainda os parágrafos seguintes. 

Anotem-se no ato de citação as advertências do art. 344 do CPC. A 

intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º 

do art. 334). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cáceres, 18 de março de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000930-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCRECIA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000930-05.2020.8.11.0006. 

EXEQUENTE: LUCRECIA GOMES DA SILVA, MARIA APARECIDA GOMES 

DA SILVA EXECUTADO: EDELSON DE CARVALHO Renovo o prazo para 

que a parte autora promova a adequada emenda da petição inicial 

conforme foi orientado no despacho anterior. Decorrido o prazo de 15 

dias, retorne concluso. Cáceres/MT., 18 de Março de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005970-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS RODRIGUES DE LOURDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005970-70.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: JACONIAS RODRIGUES DE LOURDES REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Novamente analisei e não encontrei qualquer 

documento - resposta do Banco juntado nos autos. Se a certidão quis 

esclarecer que o documento esta a disposição do cartório, deverá o 

servidor proceder a juntada Portanto, cumpra o despacho como 

determinado. Caceres, 18 de março de 2020. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001764-47.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ROSALVO CARNEIRO 

Nos termos do art. 10 do CPC, informem as partes quanto esgotará o 

prazo de 180 dias estipulado nos autos de recuperação. Fixo prazo de 10 

dias. Caceres, 18 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o preparo da Carta Precatória a ser expedida à Comarca de Porto 

Esperidião/MT, com a finalidade de proceder à penhora e avaliação dos 

bens retro indicados pelo exequente (ID 9047054), pertencentes ao 

executado. Cáceres/MT, 15 de setembro de 2017 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário Processo n.: 1001764-47.2016.8.11.0006 – 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cáceres/MT

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006795-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Veridiana Francisca de Paula (REU)

Regiane Rabelo de Paula (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006795-77.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSA MARIA DA SILVA REU: REGIANE RABELO DE PAULA, VERIDIANA 

FRANCISCA DE PAULA Na última deliberação foi determinado a intimação 

das partes para manifestação sobre os documentos requisitados junto ao 

Juizado Especial. Com a juntada dos documentos, observo que a 

escrivania tão somente intimou a parte Requerida - id. Num. 27961988. 

Assim, intime o Núcleo de Prática Jurídica para manifestação conforme já 

deliberado. Somente após, retorne concluso. Caceres, 18 de março de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-88.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOARES DA SILVA LICA (AUTOR(A))

SIMAO LICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOAQUIM ANDRE DA GUIA (ESPÓLIO)

ESPOLIO DE MARIA JOSÉ MENDES DA GUIA (ESPÓLIO)

LAURENTINO MENDES DA GUIA (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000045-88.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA JOSE SOARES DA SILVA LICA, SIMAO LICA ESPÓLIO: ESPOLIO 

DE JOAQUIM ANDRE DA GUIA, ESPOLIO DE MARIA JOSÉ MENDES DA 

GUIA INVENTARIANTE: LAURENTINO MENDES DA GUIA Vistos, etc.. 

Cuida-se de adjudicação compulsória proposta por Maria José Soares da 

Silva em face de Espólio de Joaquim André da Guia e Espólio de Maria 

José Mendes da Guia, representados por Laurentino Mendes da Guia. 

Dentre os pedidos formulados, os autores requereram a concessão da 

gratuidade da justiça. Contudo, por não ter instruído o pedido com os 

documentos necessários para a concessão do pedido, foram intimados a 

emendar a inicial e comprovar a alegada insuficiência de recursos. No id. 

29457590 apresentaram manifestação juntando folha de pagamento de 

proventos da autora (id. 29459963). Embasado no referido documento, 

além da situação fática do caso, este Juízo indeferiu o pedido e 

determinou o recolhimento das custas (id. 29601575). Os autores 

manifestaram requerendo o parcelamento das custas em 04 parcelas (id. 

30452838). É a síntese. Decido. Considerando os elementos do caso 

concreto, defiro o parcelamento das custas em 04 parcelas mensais e 

sucessivas, com fulcro no art. §6º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Assim, intimem-se os autores a fim de que comprovem o pagamento da 

primeira parcela no prazo de 10 (dez) dias. Comprovado o recolhimento, 

fica desde já analisada a inicial nos seguintes termos: Citem-se e 

intimem-se os espólios requeridos para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhada de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, a audiência deverá ser agendada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário Cáceres, 18 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005899-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELSO DE MACEDO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005899-34.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLARICE FERREIRA DA SILVA REU: JOAO CELSO DE MACEDO Vistos, 

etc... Renovo a intimação da parte autora a fim de que cumpra 

integralmente o despacho de id. 24704392, notadamente para que 

apresente a anuência de todos os herdeiros do seu cônjuge, 

considerando que os documentos juntados demonstram a concordância 

de 05 herdeiros, enquanto a certidão de óbito aponta a existência de oito 

herdeiros. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias a fim de que a autora 

cumpra com a providência e/ou requeira o que entender pertinente. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 18 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001883-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (REQUERENTE)

DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001883-08.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: CLEITON TUBINO SILVA, DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO 

SILVA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO, TRANSPORTES JAO LTDA Vistos etc. Compulsando os autos 

observa-se que o feito teve início como ação de conhecimento, mas que 

atualmente encontra-se na fase de cumprimento de sentença. Porém, ao 

contrário da ação cognitiva em que as partes litigavam em razão de direito 

controverso, atualmente, o polo ativo da demanda foi ocupado pelo 

Advogado que logrou êxito na causa, passando a ter legítimo interesse na 

verba honorária arbitrada na sentença, pela qual está agora 

implementando a fase executiva. Em sendo o Advogado a parte legitimada 

à execução dos honorários, mostra-se imperioso que se conste nos 

registros do processo, a sua posição no polo ativo da ação. Somado a 

isso, é sabido que o CPC implementou o chamado “processo sincrético”, 

unificando num só processo, as fases cognitiva e executiva. Todavia, a 

unificação neste processo poderá prejudicar a segurança jurídica. Isso 

porque acaso seja retificado nos autos o polo ativo, substituindo o autor 

da ação cognitiva pelo Advogado exequente dos honorários, estar-se-á 

promovendo o desaparecimento da relação processual estabelecida na 

ação cognitiva. Portanto, para evitar o desaparecimento do histórico 

processual havido em relação processual estabelecida durante o curso da 

ação de conhecimento, e ainda para assegurar o pleno exercício do direito 

daquele que está legitimado a executar os honorários de sucumbência, 

garantindo-se a segurança jurídica daquilo que já aconteceu sem 

prejudicar o que há de vir, verifica-se a necessidade de relevar a 

disposição normativa acerca do processo “uno”, “sincrético”, 

materializado através do cumprimento de sentença, para então determinar 

que a execução dos honorários seja processada em autos autônomos. 

Assim, a relação processual do processo de conhecimento não 

desaparecerá dos registros de distribuição, sem que também seja 

prejudicada a nova relação processual estabelecida na execução de 

honorários. Ante o exposto, o pedido de fls. 28650624 deverá ser 

distribuído como processo autônomo de execução de sentença. A 

distribuição deverá ser instruída com cópia dos títulos judiciais, 
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documentos que possibilite a identificação dos Executados e desta 

deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 

6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão isentas de 

recolhimento de custas. Intime-se. Por fim, arquive este feito (processo de 

conhecimento), com as necessárias baixas e anotações. Caceres, 18 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001087-75.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL BARBOSA DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

FINALIDADE: INTIMAR O POLO ATIVO, NA PESSOA DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL, para que no prazo de 5 (cinco) dias, realize o 

pagamento da diligencia do oficial de justiça no valor de R$70,00 (setenta 

reais), para que seja cumprido o mandado de busca e apreensão. 

Cáceres - MT, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002205-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANIRA AURORA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002205-28.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: 

DEJANIRA AURORA DE JESUS Oficie conforme solicitado no id. 29272178. 

Reitere ofício ao Detran, devendo ser informado os dados solicitados no 

expediente de id Num. 30429228, atentando a escrivania que no id. Num. 

3266476 - pag. 02 tem informação do número do CPF, RG, data de 

nascimento,além dos que seguem descritos: CPF: 011.816.181-42 Nome 

Completo: DEJANIRA AURORA DE JESUS Nome da Mãe: JOSEFA AURORA 

DE JESUS Data de Nascimento: 27/12/1985 Título de Eleitor: 

0026413141805 Endereço: RUA DAS OPALAS SEM NUMERO VILA 

MARIANA CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Caceres, 18 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004488-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775-O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004488-87.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste a parte 

Autora sobre a petição de id. 26352060, em quinze dias. Caceres, 18 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003062-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDERALDO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003062-69.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: IDERALDO ALVES 

GOMES O Correio atestou que o Requerido estava ausente. Assim, 

incabível pedido de arresto. Expeça-se mandado para citação do 

Requerido. Caceres, 18 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006528-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME (REU)

ORLEI DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006528-08.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA REU: CELEBRE AGENCIA 

DE EVENTOS LTDA - ME, ORLEI DE OLIVEIRA Visando melhor coordenar 

os trabalhos, devolvo estes autos para a escrivania cumprir corretamente 

a modalidade de lançamento de conclusão, devendo atentar que nos 

casos de substituição legal, deve direcionar os autos para a pasta: 

"analisar processos em substituição". Anoto que o sistema não possibilita 

no módulo gabinete fazer tal alteração. Caceres, 18 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1007339-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007339-02.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

FRANCISCO BORGES DOS SANTOS REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste em quinze dias a parte Autora 

sobre a petição de id. 26358569. Caceres, 18 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002514-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002514-15.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: DIAS AUTO POSTO LTDA, 

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS Sendo informado número da 

conta, segue alvará expedido. Intime-se via DJE. Após, arquive-s-e. 

Caceres, 18 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003805-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

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

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA OAB - MT16755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

MANOEL DA GUIA PINHO (EXECUTADO)

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 96582170104 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1003805-50.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 16.434,89 

ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Comercial]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A Endereço: Avenida Historiador Rubens 

de Mendonça, 2368, salas 1 e 2 Edifcio Top Tower, Bosque da Saúde, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA JOSE 

OLIVEIRA DE SOUZA 96582170104 Endereço: Avenida Presidente Getulio 

Vargas, n. 401, Santa Isabel - Centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

Nome: MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA Endereço: Avenida Presidente 

Getulio Vargas, n. 401, Santa Isabel - Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 Nome: MANOEL DA GUIA PINHO Endereço: Rua Belgica, n.09, 

Vila Real, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Senhor(a): AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Impulsiono os autos para 

intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres-MT, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-41.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE (AUTOR(A))

DENISE SILVA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO LAVAGNOLLI (REU)

LAZARA DE FATIMA LAVAGNOLI (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000559-41.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, DENISE SILVA DE REZENDE REU: VITORIO 

LAVAGNOLLI, LAZARA DE FATIMA LAVAGNOLI Cuida-se de ação de 

rescisão contratual com pedido de tutela de urgência. Na petição de id. 

30048698 a parte Autora insisti na oitiva da testemunha arrolada ZEUVAN 

PEREIRA DA SILVA e requer a sua oitiva por videoconferência. Sendo 

pertinente o pedido e estando em conformidade com a legislação, com 

pedido de tutela de urgência, designo o dia 19 de março de 2020, às 14:00 

horas para oitiva da testemunha ZEUVAN PEREIRA DA SILVA por 

videoconferência. Fica a cargo da parte Autora dar ciência para a 

testemunha. Sem prejuízo, sendo informado o email de contato, 

concomitantemente, expeça-se carta de intimação, e proceda o envio por 

email. Oficie comunicando à 3ª Vara da Comarca de Campo Verde para 

disponibilizar sala de audiência, conforme agendamento já realizado por 

telefone. Dada a proximidade do ato agendado, comunique a parte Autora, 

na pessoa de seu Procurador, sobre esta deliberação. Caceres, 18 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000042-36.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY ZOLLMANN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1000042-36.2020.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

DO BRASIL SA Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1025, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ANDREY ZOLLMANN Endereço: SAO LUIZ RODOVIA BR, KM 38, 174 A, A 

DIRE ITIQUIRA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Senhor(a): 

BANCO DO BRASIL SA Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 18 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005530-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ROSELI CAMPOS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005530-06.2019.8.11.0006. 

EMBARGANTE: EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA, ROSELI 

CAMPOS DE OLIVEIRA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE Vistos, etc... Antes de analisar as questões 

pendentes arguidas, inclusive preliminares, considerando que as partes 

sinalizaram o interesse na produção de provas além da documental, nos 

termos do art. 139, VI do Código de Processo Civil, faculto-lhes a 

especificação das provas que efetivamente pretendem produzir no prazo 

de 15 dias, justificando a necessidade, finalidade e pertinência à solução 

da lide. Decorrido o prazo retornem os autos conclusos para saneamento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 18 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003470-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUDYMAR DE LACERDA CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REU)

CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP (REU)

D. NOGUEIRA GALVAO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRAGA COSTA OAB - RS0066393A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003470-60.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

RUDYMAR DE LACERDA CINTRA REU: D. NOGUEIRA GALVAO - ME, 

CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP, IGUI WORLDWIDE PISCINAS 

LTDA - EPP Vistos, etc... Segundo consta dos autos a Requerida D. 

NOGUEIRA GALVÃO – ME não apresentou defesa. Assim, decreto-lhe a 

revelia, e tratando-se de litisconsórcio passivo, deixo de aplicar o efeito 

mencionado no art. 344, nos termos do art. 345, inciso I do CPC. Antes de 

analisar as preliminares arguidas, além da suposta revelia alegada, 

considerando que as partes sinalizaram o interesse na produção de 

provas, nos termos do art. 139, VI do Código de Processo Civil, 

faculto-lhes a especificação das provas que pretendem produzir, 

justificando a necessidade, finalidade e pertinência à solução da lide. 

Decorrido o prazo retorne concluso para saneamento do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 18 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004297-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE KAWAKAMI CINTRA (EXECUTADO)

EDERSON DE ALMEIDA CINTRA (EXECUTADO)

KAWAKAMI CINTRA & CINTRA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004297-42.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: KAWAKAMI CINTRA & 

CINTRA LTDA - EPP, EDERSON DE ALMEIDA CINTRA, ALINE KAWAKAMI 

CINTRA Vistos etc. Esclareça o credor se a remoção pretendida terá por 

finalidade a alienação por iniciativa particular, judicial, ou adjudicação. 

Deverá ainda esclarecer a pessoa sobre a qual recairá o encargo de 

depositário do bem para a ocasião da remoção. Anoto o prazo de 15 dias 

para a resposta. Cáceres/MT., 18 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004118-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROSELI CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004118-40.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA, ROSELI 

CAMPOS DE OLIVEIRA Vistos etc. DEFIRO o levantamento de valores. 

Expeça-se alvará conforme solicitado. Determino ainda que seja oficiado 

ao DETRAN para que seja fornecido o espelho do prontuário do veículo 

encontrado no id. 29730753 - Pág. 1. Anote-se o prazo de 10 dias para a 

resposta. Deixo de deliberar pela penhora/restrição sobre o veículo, uma 

vez que é necessário identificar o terceiro interessado no veículo por meio 

da restrição existente. Vindo a resposta, intime-se o credor para 

manifestar em 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

18 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004323-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004323-69.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

REQUERIDO: ANTONIO MARCOS DA SILVA COSTA FERREIRA Vistos etc. 

Em resposta ao requerimento retro, informo que a sentença considerada 

“inexistente” pelo causídico signatário do aludido requerimento 

encontra-se no lançamento anterior a sua petição, ou seja, a sentença 

consta no id. 27912902 cujo teor é o mesmo contido na transcrição de sua 

peça o qual aparentemente foi extraído do Diário da Justiça Eletrônico. 

Eventuais dúvidas quanto ao manejo do sistema PJE podem ser elucidadas 

por meio do suporte técnico: (065) 3617-3900. Intimem-se. Aguarde-se o 
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decurso do prazo recursal observando-se as demais orientações da 

sentença. Cáceres/MT., 17 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001477-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LOPES ESTEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001477-84.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA EXECUTADO: JOAQUIM LOPES ESTEVES Vistos etc. Considerando 

que a Defensoria Pública na condição de curadora especial apresentou 

tese de nulidade da citação por edital por não ter sido diligenciado o 

suficiente para a localização do executado e considerando que a própria 

Defensoria Pública apresentou o seguinte endereço onde em tese pode 

ser localizado o devedor: Rua Joaquim Lopes, lote 19, quadra 89-C, Porto 

Rico/PR, CEP: 87950-000, este Juízo adotará a seguinte providência. 

Antes de deliberar quanto a possibilidade de declaração de nulidade do 

ato de citação por edital, fica determinada a expedição de carta de citação 

ao endereço mencionado a fim de que seja promovida a tentativa de 

citação do devedor. Acaso o executado seja localizado, fica sem efeito a 

citação por edital, passando a fluir o prazo para pagamento e defesa a 

partir do novo ato de citação. Por outro lado, caso não seja localizado o 

devedor no endereço indicado, intimem-se novamente a Defensoria 

Pública e Exequente para manifestação em 15 dias, vindo ao final 

concluso o processo para decisão. Cáceres/MT., 18 de Março de 2.020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006065-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

JULIANO MARQUES RIBEIRO OAB - MT0008973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006065-32.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARIA MARCIA DA SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Informo a 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A que a mesma não foi chamada à 

lide. Não há nos autos qualquer determinação no sentido de que a mesma 

seja incluída no polo passivo até em razão de que a mesma não consta no 

polo passivo da petição inicial. Portanto, anoto o prazo de 15 dias para que 

a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A esclareça o que lhe motivou a 

aparecer por aqui e sob qual instrumento processual pretende 

permanecer. Expeça-se o necessário para intimá-la já que a mesma não 

está habilitada no processo para receber intimações. Independente do 

prazo anotado à Zurich, intimo as partes para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclareçam se há pretensão de produzir provas na instrução. Caso 

haja o interesse deverão desde já indicar as provas pretendidas e 

justificar a sua pertinência para a solução do mérito. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005424-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005424-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES Vistos etc. Na linha da possibilidade 

descrita no art. 350/351 do CPC, embora a contestação tenha sido 

formulada por “negativa geral”, intimo a parte autora para que esclareça 

em 15 dias se possui novos requerimentos a formular. No mesmo prazo 

deverá a parte autora observar a necessidade de atualizar o cálculo da 

dívida. É que melhor observando a planilha juntada no id. 15333644 

constato que embora a ação se estribe no vencimento da totalidade da 

dívida (vencimento antecipado) deixou o autor de aplicar o necessário 

abatimento/amortização sobre as parcelas vincendas cobradas 

antecipadamente. Do mesmo modo, deverá esclarecer o que se trata os 

chamados “encargos contratuais” indicados na inicial como sendo o valor 

de R$68,06, bem como excluir de seus cálculos o valor de R$176,74 

aplicado a título de honorários advocatícios, uma vez que a aludida parcela 

só é devida por ocasião da sentença, caso a mesma seja procedente na 

linha do que determina o art. 85 do Código de Processo Civil. Portanto, 

deverá o autor no prazo anotado além de se posicionar sobre eventuais 

requerimentos à demanda, também readequar os cálculos de acordo com 

os parâmetros mencionados acima. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 17 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005312-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005312-75.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOSE CALDAS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Esclareçam as partes se possuem interesse em produzir provas na 

instrução. Caso haja interesse, deverão desde já indicar as provas 

pretendidas e justificar a sua pertinência para a solução do mérito. Para 

tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 18 de Março de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001001-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RAMALHO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001001-46.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: ELIANE RAMALHO SANTANA Nos termos do art. 9° do CPC, 
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intime a executada pessoalmente no endereço em que foi localizada (id. 

8725128 - Pág. 1) para que exerça o contraditório, caso queira, no prazo 

de 15 dias, em relação ao pedido formulado pelo credor em sua última 

manifestação. Encaminhe junto com a intimação a cópia da petição contida 

no id. 29764291. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 18 de 

Março de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005010-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE NUNES MOTA (REU)

THIAGO DE MELO ABREU (REU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005010-46.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANGELICA SILVA DO AMARAL REU: ELAINE NUNES MOTA, THIAGO DE 

MELO ABREU, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Sobre o 

acordo entabulado entre as partes, colha-se a manifestação do Ministério 

Público, no prazo de cinco dias (art. 178, II do Código de Processo Civil). 

Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 18 de Março de 2.020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001510-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MARTINEZ (EXECUTADO)

ZULEICA DA SILVA FERRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001510-69.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

EXECUTADO: ZULEICA DA SILVA FERRO, VALDIR MARTINEZ Vistos, 

etc... Na manifestação de id. 26044658 o requerido pugna pela expedição 

de carta precatória para tentativa de citação da Requerida Zuleica da Silva 

Ferro. Em novembro de 2019 a Corregedoria editou provimento nos 

seguintes termos: “PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

Regulamenta o cumprimento de mandados judiciais em comarca diversa à 

do juízo de origem, quando se tratar de processo eletrônico que tramita no 

sistema PJe, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. O 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais, regimentais e institucionais, e em 

conformidade à exposição de motivos exarada no Expediente CIA n. 

0070316-94.2019.8.11.0000, RESOLVE: Art. 1º Regulamentar o 

cumprimento de mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de 

origem, quando se tratar de processo eletrônico que tramita no sistema 

PJe, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Art. 2º 

Salvo os casos em que a natureza do ato processual exija a intervenção 

do juízo deprecado, os mandados judiciais deverão ser expedidos pelo 

juízo de origem e encaminhados à central de mandados da comarca na 

qual deverá ser cumprido o ato judicial, dispensando-se distribuição de 

carta precatória, bem como despacho do juiz da comarca-destino. Art. 3º 

A guia para pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça, por meio da opção “cumprir diligência na: outra comarca” e 

informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento. Art. 4º Esta 

Portaria entra em vigor na data da sua publicação. Desembargador LUIZ 

FERREIRA DA SILVA” Considerando que o ato deprecado tem adequação 

aos termos da portaria, expeça-se mandado encaminhando à Central de 

Distribuição da Comarca Deprecada, a fim de que proceda com a tentativa 

de citação da parte ré no endereço informado. Sem prejuízo, intime-se a 

credora para que requeira o que entender pertinente em 15 dias. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 18 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002419-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA KAROLAYNE DA SILVA LANDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002419-48.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALERIA KAROLAYNE DA SILVA LANDIM REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc... Nos termos do art. 9º do CPC, faculto à parte Credora se 

manifestar em 15 dias acerca da petição juntada pela ré no id. 29352762, 

notadamente no que tange a alegada nulidade. Independente de análise do 

pedido proceda com habilitação do advogado Dr. FERNANDO CESAR 

ZANDONADI nos autos, inclusive intime-se acerca da indisponibilidade de 

valores realizada na conta da devedora, nos termos do art. 854, §2º, do 

CPC. Após o decurso do prazo, novamente conclusos para análise. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 18 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194579 Nr: 259-38.2016.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONSON SANTANA SATURNINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a petição protocolada em 09/03/2020- 

Doc.261195 . INTIMO o advogado Dr.JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWQSKI 

JUNIOR, para tomar conhecimento da decisão que segue parcialmente 

transcrito..." Diante da implantação do processo eletrônico – PJE e não 

tendo adequação o presente caso a excepcionalidade prevista no artigo 

2º da Portaria nº 77/2016-PRES, deverá a parte Credora promover a 

distribuição eletrônica da mesma petição via PJE, com direcionamento para 

este juízo da 3ª Vara.A distribuição deverá ser instruída com cópia dos 

títulos judiciais, documentos que possibilite a identificação dos Executados 

e desta deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e 

capítulo 6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão 

isentas de recolhimento de custas."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8072 Nr: 71-41.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASUL INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO KURY DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139/MT, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883/B 

OAB/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 
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de 05 (cinco)dias, retirar a certidão de Protesto, bem como, requerer o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005479-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES COPELLI (EXEQUENTE)

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI APARECIDO FERRON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005479-92.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: 

THIAGO BORGES COPELLI, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU 

EXECUTADO: DONIZETI APARECIDO FERRON Cuida-se de execução de 

honorários de sucumbência. Intimado para efetuar o pagamento, o 

Devedor apresentou impugnação manifestando pela rejeição do pedido de 

cobrança, fundamentando que a sentença sobrestou a cobrança por ser 

beneficiário da assistência judiciária - id. Num. 26395432. Oportunizado 

manifestar o Credor ficou silente. É o sucinto relato. A lide versa sobre 

cobrança de honorários arbitrados nos autos nº 1005548 

-95.2017.8.11.0006 que tramitou perante este juízo. A gratuidade da 

justiça foi indeferida, tendo o Devedor, então Autor, providenciado o 

pagamento das custas através da petição/guia de id. Num. 10930116, 

Num. 10930119 e Num. 10930124 - Ocorre que por erro material, este juízo 

anotou na sentença que o Autor seria beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Embora tenha transitada em julgado, é perceptível erro material, 

não podendo esta formalidade processual prevalecer sobre a verdade 

real. Ademais, a parte apresentou questionamento nos autos originário e 

sequer o feito foi desarquivado para fins de análise. É de anotar que 

mesmo que beneficiário fosse, a execução poderia ser realizada com os 

condicionantes de demonstração de mudança das condições financeiras. 

Portanto, a impugnação não merece acolhimento, pois, o Devedor não 

litigou sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Inobstante tenha 

rejeitado, deixo de impor multa neste momento e reoportunizo ao Devedor 

realizar o pagamento, no prazo de 15 dias, devendo considerar a 

incidência de juros e correção deste o último cálculo apresentado, até a 

data do pagamento. Intimem-se. Caceres, 18 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004090-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANTONIO ANDRADE ALMEIDA OAB - SP339661 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA MICENO PINEIS MEZA BONFIETTI OAB - MS10573 

(ADVOGADO(A))

CARLA RODRIGUES DE SANTANA OAB - MS11606 (ADVOGADO(A))

JESSICA TRABULSI DE CASTRO OAB - MS18574 (ADVOGADO(A))

PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO OAB - MS0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSOEL FRANCISCO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004090-72.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A REU: JOSOEL FRANCISCO DA SILVA Após 

a juntada de documentos, consistentes em cópia de cheques, a parte 

Autora impugnou afirmando ser intempestivo. Observo que na defesa de 

id. Num. 21611093 a parte Requerida já faz menção da existência de 

títulos emitidos e compensados, e solicitou dilação de prazo para juntada, 

justificando que para requisição junto ao Banco não seria disponibilizado 

imediatamente. Inobstante os cheques não tenham sido juntados no prazo 

solicitado, observo que não se trata-se de elemento probatório novo que a 

parte tenha de forma surpresa, omitido sua existência e apresentado 

somente agora, quando intimada para especificar provas. Como o 

processo civil não esta atrelado unicamente em cumprir formalidades que 

destoam da busca da verdade real, e sendo documentos mencionados na 

defesa, com a devida justificativa apresentada para sua juntada, indefiro o 

pedido de desentranhamento. Como existe discussão travada sobre 

circunstâncias em que o negócio foi realizado, resta pertinente a produção 

de prova testemunhal. Assim, defiro a produção de prova testemunhal, e 

de ofício, delibero pela colheita do depoimento pessoal das partes. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de junho de 

2020, às 14:00 horas. Fixo prazo de 15 dias para indicar/aditar o rol. Fica 

a cargo da parte intimar as suas testemunhas, nos termos do art. 455 do 

CPC. Expeça-se o necessário para intimação pessoal das partes para 

prestarem depoimento pessoal. Concomitantemente, ficam intimados na 

pessoa de seus Procuradores. Caceres, 18 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006498-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006498-36.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: WAGNER LEITE DA COSTA PINTO EXECUTADO: MOTOS 

COYOTE LTDA - ME Vistos, etc... Cuida-se de execução onde figura como 

Credor Wagner Leite da Costa Pinto e como devedora Motos Coyote LTDA 

– ME. Tramitando regularmente o feito as partes noticiaram a composição 

de acordo (id. 28634662), requerendo a homologação da transação e 

extinção da ação. Analisando os termos e condições do referido acordo, 

não vislumbro qualquer vício impeditivo da sua homologação. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as parte 

(id. 28634662) para que produza seus legais e jurídicos efeitos, por 

consequência, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Arquive-se independente do trânsito em julgado. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sem custas. Cáceres, 18 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005706-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (EXEQUENTE)

LEONARDO RANDAZZO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ALVES CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005706-82.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: LEONARDO RANDAZZO NETO, JERONIMO & JERONIMO 

JUNIOR LTDA EXECUTADO: JOAQUIM ALVES CARVALHO Cuida-se de 

ação na fase de cumprimento de sentença. Na petição de id. 28246069 o 

Credor noticiou composição e quitação da obrigação pelo Devedor. Isto 

posto, julgo extinto o pedido nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Sem 

custas. Intime-se. Após, arquive-se. Caceres, 18 de março de 2020. 
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Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002643-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAN JAIVONES DE NEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002643-49.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA REQUERIDO: JOSAN JAIVONES DE NEIRA Vistos etc. Considerando 

a informação de que as partes compuseram extrajudicialmente (id. 

29370293), não mais subsiste razão para o prosseguimento da ação. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. P. R. 

I. Custas já recolhidas. Mandado de Busca e apreensão não foi cumprido. 

Também não foi lançado por meio deste Juízo qualquer restrição no 

prontuário do veículo. Arquive-se independente de trânsito em julgado. 

Cáceres/MT., 18 de Março de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006687-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARRYAN GRACIANO CUNHA DE PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006687-14.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: NARRYAN GRACIANO CUNHA DE 

PAIVA Vistos, etc... Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento em face de Narryan 

Graciano Cunha de Paiva. No despacho proferido no id. 26735001 foi 

determinada a emenda da inicial nos seguintes termos: “...Cuida-se de 

“ação de busca e apreensão com pedido de concessão de liminar” 

proposta por Aymoré crédito, financiamento e investimento S.A em face 

de Narryan Graciano Cunha de Paiva. De início, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, determino a emenda da inicial para que o autor 

comprove que constituiu em mora o devedor, vez que a norma é clara 

quanto à necessidade de notificação com comprovação de recebimento, 

bem como para promover o recolhimento das custas iniciais, 

observando-se a atualização do valor da causa. Anoto o prazo de 15 dias 

para cumprimento das providências, sob pena de indeferimento da inicial. 

Após o decurso do prazo, novamente conclusos...”. Contudo, em que 

pese a determinação, a autora deixou transcorrer o prazo anotado sem 

cumprir com a determinação. Deste modo, da análise dos autos, alternativa 

não resta senão indeferir a exordial em razão do descumprimento do 

previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “...no 

caso de um juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o 

autor tenha tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único 

caminho viável ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” ((in Manual do 

Direito Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 

8.ª edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, pag. 539). Ante o 

exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 321, parágrafo único e 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial 

e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 18 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005614-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005614-75.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.328,11 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: VILA MARIANA, 1895, 

AV GETULIO VARGAS, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

POLO PASSIVO: Nome: ADEILDO DA SILVA OLIVEIRA Endereço: RUA B, 

16, VITORIA REGIA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Amparada pelo art. 

152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Executada, para que, no prazo 

de 15 dias, manifeste-se acerca do pedido de extinção formulado pela 

Parte Exequente, conforme determina o §4º do art. 485, do CPC/15. 

Cáceres/MT , 18 de março de 2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003664-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS PEREIRA LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA 1003664-60.2019.8.11.0006 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE CACERES EXECUTADO: ELIAS PEREIRA LIMA A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação em razão de que o 

imóvel inscrito no número 200208140145001 foi excluído do Histórico 

Cadastral da municipalidade pelo fato da mesma estar em duplicidade com 

o imóvel nº. 200105530145001. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004197-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENITA DA SILVA LARA AIRES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007081-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1007081-55.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS 

LTDA - EPP Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo 

Município de Cáceres, na qual devidamente intimada para se manifestar, 

quedou-se inerte. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É caso 

de extinção do feito. Devidamente intimado para manifestar, a Fazenda 

Pública não atendeu ao chamado e deixou de requerer as providências 

necessárias, ônus que lhe incumbia, de sorte que a extinção da Execução 

Fiscal por ausência de pressuposto válido e regular para o 

prosseguimento do feito é medida impositiva. E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA 

DE DECURSO DO PRAZO DE TRINTA DIAS – FALTA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL PARA SANEAMENTO DO VÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE 

EXTINÇÃO – PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – IMPULSO 

OFICIAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

A regra do art. 485, III, do Código de Processo Civil, pressupõe que, 

vencido o prazo para a prática do ato, intime-se o autor para dar 

seguimento ao feito, prolongando-se a omissão por mais trinta dias. Não 

verificados tais requisitos, mostra-se indevida a extinção de execução por 

abandono. 2. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve 

por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei (art. 2º, CPC/2015). 

Assim, constante dos autos a informação do parcelamento do crédito 

tributário, que impõe a sua inexigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do 

Código Tributário Nacional, e não havendo manifestação do credor acerca 

de tal fato, impõe-se a determinação de ofício da suspensão do processo 

execut ivo.  3 .  Recurso conhec ido e  prov ido.  (TJ-MS 

08009804220138120035 MS 0800980-42.2013.8.12.0035, Relator: Des. 

Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 28/11/2017, 5ª Câmara Cível) 

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 485, IV, 

do NCPC; (b) Sem custas e sem honorários na forma da lei; (c) Após 

transitada em julgado a sentença e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito com as baixas e anotações de praxe; (d) Tendo a parte 

renunciado ao prazo recursal, publique-se e após ao arquivo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005907-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PIRES DA SILVA DE AMURIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REU)

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍzA DE DIREITO DA 4ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – mt. Processo nº 

1005907-74.2019.8.11.0006 Requerente: Elisângela Pires da Silva 

Requerida: Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso A 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, 

pessoa jurídica de direito público da administração indireta estadual, sob a 

natureza de Fundação Pública, criada pela Lei Complementar Estadual nº 

030/1993, com alteração dada pela LCE n° 319/2008, vem, por sua 

procuradora que ao final subscreve (mandato ex vi legis), apresentar 

CONTESTAÇÃO a presente demanda, consoante as razões de fato e 

fundamentos de direito a seguir expostos. I. RELATÓRIO DA INICIAL 

Trata-se de ação indenizatória de danos morais por assédio moral no local 

de trabalho, ajuizada pela Requerente, servidora efetiva da Unemat, 

agente universitária - especialidade técnica em contabilidade, posse em 

17/12/2001. Alega a Requerente que em outubro de 2016 sofreu assédio 

moral em local de trabalho decorrente de conduta ilícita praticada pelo seu 

superior hierárquico, à época, Sr. Mérik Rocha Silva, Diretor de Unidade 

Regionalizada Administrativa, Campus de Pontes e Lacerda, local onde a 

Autora era lotada. Suscita que exercia a função de responsável pelo setor 

de almoxarifado e que após retorno de sua licença prêmio, em 03/10/2016 

solicitou reunião com DURA, Sr. Mérik, onde teria exposto algumas 

possíveis irregularidades na gestão financeira dos recursos e bens do 

campus, requerendo deste esclarecimentos. Informa que após a referida 

investida, em data de 11/10/2016 o DURA, Sr. Mérik Rocha Silva, teria 

conduzido a autora até uma sala inutilizada, sem a presença de outros 

servidores para uma conversa, ocasião em que entregou Ofício n. 

187/2016 destituindo da função financeira, lhe atribuindo a função de 

promover estimação, contabilização e registro do ativo da Unemat e que 

aquela sala seria seu local de trabalho a partir daquele dia. Segundo a 

autora, tal atitude foi uma forma de retaliação, humilhação e castigo pelo 

fato desta ter apontado possíveis irregularidades ao diretor em reunião 

ocorrida em 03/10/2016. Continua a autora aduzindo que o suposto 

assédio não teria parado por ai, pois segundo ela, a própria autora 

solicitou reunião com o Diretor Político Pedagógico e Financeiro do campus 

- DPPF, Prof. Eurico Lucas Neto, o qual teria convalidado a conduta do 

DURA, não se posicionando, inclusive se recusando em receber Ofício n. 

038/2016-PLC/ALM de 13/10/2016, fato que caracterizaria mais uma vez 

assédio moral. Alega ainda que diante de tais condutas, a autora teve de 

se afastar de suas funções junto à requerida, pois teria sofrido abalo de 

ordem psicológica e emocional, vindo, meses depois afastar-se para 

conclusão de seu Doutorado no Estado do Rio Grande do Sul. Aduz que 

após a conclusão do doutorado, continuou a sofrer perseguições, por 

isso solicitou transferência para o campus da cidade de Cáceres, onde 

recuperou sua saúde mental e a paz de espírito. Informa que nos anos de 

2015 e 2016 apresentou boa avaliação de desempenho, cujas notas em 

2015: 8,36 e 2016: 9,88. Compara o fato descrito como assédio moral e 

aponta a responsabilidade objetiva à Instituição com a condenação desta a 

título de reparação da dor sofrida sugerindo o valor de 20 vezes a 

remuneração percebida pela autora que é de R$ 6.774,36, perfazendo a 

quantia total de R$ 135.487,20. Ao final, requer a procedência da ação 

para, após o reconhecimento do assédio moral, a condenação da 

requerida em indenizar na importância total de R$ 135.487,20 (cento e 

trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). É o 

relato necessário. II. PREJUDICIAL DE MÉRITO II. a) DA PRESCRIÇÃO. O 

fato descrito na inicial, segundo relato da autora, ocorreu em decorrência 

de uma reunião datada de 03.10.2016, portanto, em 04.10.2019 ocorreu o 
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irremediável decurso do lapso prescricional, uma vez que a demanda 

somente foi distribuída em 10.10.2019. De acordo com a ordem legal, 

instituída pelo Código Civil, art. 206, § 3º, V, as ações indenizatórias 

devem ser propostas no prazo de TRÊS anos, contados do ato ou fato 

que lhe tenha dado origem, senão veja-se: “Art. 206. Prescreve: [...] § 3º 

Em três anos: [...] V - a pretensão de reparação civil;” O Decreto 

20.910/32, que regulamenta a prescrição em face da Fazenda Pública, 

instituiu a regra do lapso quinquenal, excetuando, em seu art. 10 o 

seguinte: “Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não altera as 

prescrições de menor prazo, constantes das leis e regulamentos, as quais 

ficam subordinadas às mesmas regras.” Na lição de Luiz Duarte de 

Oliveira[1] “há, portanto, autorização legislativa bastante para que a 

Fazenda Pública, apesar de já beneficiada pela prescrição liberatória 

quinquenal trazida pelo Decreto de 1932, beneficie-se também dos prazos 

prescricionais menores, estabelecidos em razão da especificidade da 

pretensão de direito material veiculada”. Menciona a autora que o 

presumido assédio moral ocorreu em virtude de uma reunião solicitada 

pela mesma em data de 03.10.2016, data em que teria iniciado as supostas 

perseguições. Nesse caso, o decurso do prazo prescricional foi 

alcançado em 04.10.2019. Todavia, a ação somente foi distribuída em 

10.10.2019. Veja Excelência que a autora apontou dia, mês e ano de início 

do prazo prescricional, qual seja, 03.10.2019 (reunião), caso em que a 

prescrição culminará em 04.10.2019, porque o art. 132, do Código Civil 

assim prevê: “Salvo disposição legal ou convencional em contrário, 

computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do 

vencimento.” Sendo assim, se determinado direito é violado em 

determinado dia, o prazo prescricional começará a ser computado do 

próximo dia útil e vencerá de acordo com a contagem dos dias (se a 

prescrição for em dias). Destarte, ante o prazo prescricional menor 

previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil Brasileiro e, de acordo com art. 

10, do Decreto 20.910/32, aplica-se a regra da prescrição trienal prevista 

no âmbito da demanda indenizatória, razão pela qual, requer seja acolhida 

a prescrição, com a consequente extinção do feito, com exame do mérito, 

fundamentado no art. 487, II, CPC. III. DO DIREITO III. a) INEXISTÊNCIA DE 

ASSÉDIO MORAL – PODER DISCRICIONÁRIO – INTERESSE PÚBLICO – 

BOA FÉ PROCESSUAL: Apesar dos argumentos lançados, nota-se que os 

pedidos da autora não merecem acolhimento, conforme passa a expor. Em 

resumo, a autora atribui suposto assédio moral a dois fatos: ? 1º) 

perseguição em face de reunião solicitada pela autora em 03/10/2016, 

onde teria apontado hipotéticas irregularidades. Em decorrência, o DURA, 

Sr. Mérik Rocha Silva, teria levado a Autora para uma sala inutilizada, sem 

a presença de outros servidores, momento em que entregou Ofício 

atribuindo-lhe outra função; ? 2º) reunião a pedido da Autora ao DPPF, 

Prof. Eurico Lucas Neto, o qual teria convalidado a conduta do DURA, Sr. 

Mérik Rocha Silva. Muito embora a autora em sua elaborada petição insista 

em dizer que sofreu assédio moral, em verdade pelos próprios fatos por 

ela narrados nota-se não ser, senão vejamos: A princípio, insta informar a 

esse r. Juízo que o Prof. Eurico Lucas de Sousa Neto assumiu a Diretoria 

Político Pedagógica e Financeira (DPPF) do Campus de Pontes e Lacerda 

em Janeiro de 2016, período em que a Autora encontrava-se de férias, 

licença prêmio, etc. Em atendimento ao interesse público, ante a 

necessidade da Instituição, utilizando-se discricionariamente da 

prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre 

várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e 

oportunidade, o Diretor nomeou a servidora Alderice Carvalho, agente 

universitário – técnica em contabilidade, para assumir a supervisão 

financeira do Campus. Veja que a referida nomeação da servidora 

Alderice Carvalho em substituição da Autora que se encontrava 

usufruindo de licenças e férias, por si só, caracteriza o interesse público, 

ante a necessidade da Instituição. Por isso, quando do retorno da Autora 

às atividades, obviamente esta não possuía mais acesso ao sistema 

Fiplan, pois não exercia a função. Tal fato em momento algum caracteriza 

assédio moral, pelo contrário, trata-se de ato praticado, nos limites do 

poder discricionário do agente público, ora Diretor Político Pedagógico 

Financeiro - DPPF, ao assumir a diretoria da campus visando o interesse 

público. Isso porque, a Autora foi comunicada pelo DURA (Sr. Mérik Rocha 

Silva) de que a servidora Alderice Carvalho continuaria a exercer a 

supervisão financeira e, em razão do baixo contingente de servidores do 

Campus, a Autora foi lotada onde poderia contribuir para a Instituição 

respeitando-se o cargo para o qual foi concursada. Sendo assim, trata-se 

de mera irresignação da autora, a qual não aceitou a nova gestão que, 

visando o interesse público e dentro dos limites de seu poder 

discricionário, efetuou a substituição da requerente quando esta gozava 

de licenças e férias na supervisão financeira do campus. Aliás, a Autora 

aventa que sofreu abalo de ordem psicológica e emocional, porém não 

anexa nenhum documento médico para comprovar suas alegações, pelo 

contrário, a própria Autora atesta que pediu afastamento para conclusão 

de seu Doutorado no Estado do Rio Grande do Sul, fato que demonstra 

que a autora não possuía nenhum abalo psicológico ou emocional, caso 

contrário não estaria apta a concluir um curso dessa magnitude que é o 

doutorado, razão pela qual tal alegação não demonstra nem de longe, 

qualquer tipo de assédio moral. É sabido que o Poder Judiciário não pode 

intervir em questões que constituam critérios de conveniência e 

oportunidade reservados aos agentes da administração, ao passo que o 

Juízo deve se ater ao exame da legalidade dos atos, não podendo 

questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. Outrossim, 

não há que se falar em desvio, sequer abuso de poder ante o fato de que 

à Administração, com fundamento no poder discricionário e com vistas ao 

melhor interesse público (motivação do ato), realizar o remanejamento de 

cargos entre suas lotações, sem violar a lei. No caso em análise, em 

nenhum momento resta caracterizado assédio moral, mas mera 

irresignação da autora em ser substituída em período de licença prêmio e 

férias. No entanto, tal fato atesta a necessidade da instituição na 

substituição da servidora em face do interesse público. Veja-se 

Excelência, que a deturpação dos fatos apontados pela autora, já 

demonstram, por si só, falta de boa-fé no que se refere ao comportamento 

processual, já que a Autora aponta meias verdades com intuito de induzir 

o Juízo ao erro. A má-fé processual da Autor é atestada na medida em 

que comparece em juízo no intento de “criar” um fato para favorecimento 

próprio que nota-se não ser. A importância da exigência da boa-fé na 

relação processual se dá para preservação da segurança jurídica, com 

proteção à confiança legítima. Tanto é que que o Código de Processo Civil 

aborda expressamente esse comportamento em seu artigo 5º: “Aquele 

que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de 

acordo com a boa-fé”. Ademais, o CPC também expressa que todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º). Ora, 

Excelência, a Autora não busca agir com lealdade processual, muito 

menos cooperar para o bem da justiça, mas sim, busca indiretamente, 

interesses próprios, frustrando a confiança, se deslocando da realidade 

e, com isso, desequilibrando o exercício do direito, no intuito de 

locupletar-se ilicitamente às despensas da Administração Pública. III.b) DA 

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA: Não há que se 

negar que o ordenamento jurídico brasileiro admite que o Estado possa 

causar prejuízos aos seus administrados, através de comportamentos 

lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, resultando-lhe a obrigação de 

recompor tais danos. Contudo, a responsabilidade do Estado obedece a 

um regime próprio, compatível com sua situação jurídica. Para Celso 

Antônio Bandeira de Mello, a responsabilidade do Estado está implícita na 

noção do Estado de Direito, desta forma, presente também está o dever de 

responderem pelos comportamentos violadores do direito alheio. Hely 

Lopes Meireles utiliza o termo "responsabilidade da administração", pois 

entende que o dever de indenizar se impõe à Fazenda Pública[2]. A 

responsabilidade civil do Estado poderá ser proveniente de duas 

situações distintas, a saber: a) de conduta positiva do Estado, isto é, 

comissiva, no sentido de que o agente público é o causador imediato do 

dano; b) de conduta omissiva, em que o Estado não atua diretamente na 

produção do evento danoso, mas tinha o dever de evitá-lo, criando a 

situação propiciatória do dano porque expôs alguém a risco. É certo que o 

Estado poderá causar danos aos administrados por ação ou omissão. 

Porém, nos casos de conduta omissiva, há entendimentos diversos no 

sentido de que esta não constitui fato gerador da responsabilidade civil do 

Estado, uma vez que nem toda conduta omissiva retrata uma desídia do 

Estado em cumprir um dever legal. Para ser apurada a responsabilidade do 

Estado por conduta omissiva deve-se indagar qual dos fatos foi decisivo 

para configurar o evento danoso, isto é, qual fato gerou decisivamente o 

dano e quem estava obrigado a evitá-lo. Não se tem dúvidas quanto ao 

cabimento da aplicação desta teoria objetiva na responsabilidade 

decorrente de condutas comissivas, porém diferentemente ocorre com 

relação às condutas omissivas. Para Celso Antônio Bandeira de Mello 

deve ser aplicada a Teoria Subjetiva à responsabilidade do Estado por 

conduta omissiva. Para isso, argumenta o autor que a palavra "causarem" 

do art. 37, § 6º, da Constituição Federal somente abrange os atos 

comissivos, e não os omissivos, afirmando que estes últimos somente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 135 de 1019



"condicionam" o evento danoso. Comentando o supracitado artigo 

constitucional, ensina: “De fato, na hipótese cogitada, o Estado não é o 

autor do dano. Em rigor, não se pode dizer que o causou. Sua omissão ou 

deficiência haveria sido condição do dano, e não causa. Causa é o fato 

que positivamente gera um resultado. Condição é o evento que não 

ocorreu, mas que, se houvera ocorrido, teria impedido o resultado.” [3] 

Maria Helena Diniz também entende que a teoria subjetiva é a que deverá 

ser aplicada aos casos de responsabilidade do Estado por conduta 

omissiva, haja vista ter-se a necessidade de ser avaliada a culpa ou o 

dolo. Ensina, ainda, que o artigo 15 do antigo Código Civil foi modificado 

somente em parte pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal[4]. Nesse 

aspecto, podemos observar que o Superior Tribunal de Justiça também se 

alinha a tais entendimentos, pois tem decidido reiteradamente que a 

responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, 

devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o 

nexo de causalidade[5]. Pois bem. A Requerente fundamenta seus 

pedidos no fato de supostas condutas ilícitas de algum ou alguns 

servidores públicos da Instituição Requerida, os quais teriam assediado 

moralmente a autora, causando-lhe danos na esfera moral. Nesta esteira, 

é pertinente questionar qual seria o comportamento ilícito da requerida? 

Qual seria a conduta comissiva ou omissiva da requerida? Qual é o nexo 

de causalidade? É bem verdade que o Assédio moral se traduz por uma 

série de condutas que visam humilhar, minar o trabalhador, seja ele público 

ou privado. Espécie de dano moral caracterizado pela prática de atos 

vexatórios, abusivos, ou constrangedores, capazes de afetar o prestígio 

profissional da vítima. É uma espécie de agressão psicológica, ou física 

impingida ao trabalhador, por seus companheiros de trabalho, sejam eles 

de hierarquia idêntica, inferior ou superior. Todavia, os fatos suscitados 

pela autora não configuram afronta pessoal ou prova de assédio moral, 

pelo contrário, a substituição da autora quando se encontrava de licença 

prêmio e férias pela servidora Alderice Carvalho, se deu em decorrência 

do exercício e dentro dos limites da discricionariedade concedido aos 

agentes administrativos, com a finalidade de cumprir o bem comum 

(interesse público). Ademais, a requerente afastou-se de suas atividades 

para qualificação para conclusão de seu doutorado no Estado do Rio 

Grande do Sul, comprovando-se assim que não há se falar em qualquer 

prática de ato vexatório, humilhante, abusivo que venha macular 

psicologicamente a autora. No caso em apreço, a jurisprudência entende o 

seguinte: ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. ASSÉDIO 

MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. A responsabilidade por 

alegado assédio moral a servidor público não se baliza pelo artigo 37, 

par.6º, da Lei Maior, e deve ser dirimida à luz do estatuto funcional. O 

tema, em regra, demanda a discussão de culpa, e deve ser perquirido o 

comportamento dos funcionários, se houve abuso de poder, e qual a sua 

consequência. O caso concreto apenas permite concluir que os 

dissabores suportados pela Autora inserem-se no âmbito dos do ambiente 

de trabalho. A instauração de sindicância não configura afronta pessoal, 

mas medida necessária para apuração dos fatos, ao final arquivada. E a 

lotação da servidora noutro setor foi a medida adequada para pôr fim aos 

atritos com sua superior hierárquica. Não houve, assim, ofensa a qualquer 

direito da personalidade, sendo, portanto, descabida a pretensão. 

Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir os honorários 

sucumbenciais. (TRF-2 - AC: 200851010273976, Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME COUTO, Data de Julgamento: 27/02/2012, SEXTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 05/03/2012) APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERSEGUIÇÃO DENTRO DO AMBIENTE 

DE TRABALHO E ASSÉDIO MORAL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO NA INICIAL. ART. 373, I, DO 

CPC/15. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Caso em que, tendo 

em vista as regras de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC/15), 

e considerando que a responsabilidade do Estado, nos termos do que 

dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é de caráter objetivo, 

segundo a qual deve o cidadão comprovar a ação ou omissão, o dano e o 

nexo causal, a parte autora não logrou comprovar, de modo inequívoco, 

fazer jus ao dano moral buscado na inicial decorrente de perseguição 

política e de assédio moral. Em realidade, o servidor respondeu sindicância 

administrativa, que culminou com a aplicação da penalidade de remoção, 

ex-ofício, com base no arts. 17 e 58 da LC nº 10.098/94, tendo em vista a 

conduta por ele adotada em horário de expediente, causando transtornos 

à rotina administrativa Regional, o que foi objeto de apuração no âmbito 

administrativo. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077801926, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 

12/09/2018). (TJ-RS - AC: 70077801926 RS, Relator: Eduardo Kraemer, 

Data de Julgamento: 12/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 19/09/2018) Assim, o fato relatado pela autora não 

se enquadra na possibilidade de responsabilização da requerida pelos 

fundamentos acima delineados e, por isso, inexiste o dever de indenizar. 

III.c) INEXISTÊNCIA DE MÁCULA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Veja 

no caso em tela que a autora aduz em sua inicial que sofreu “assédio 

moral” em local de trabalho, fato que, segundo ela, fere a dignidade da 

pessoa humana, constituindo ato de improbidade administrativa. Colaciona 

na inicial boletim de ocorrência e aduz que desenvolveu sérios problemas 

de saúde em virtude do suposto desgaste sofrido. Desde já impugna-se o 

boletim de ocorrência acostado pela autora, o qual não possui o condão 

de comprovar os fatos por ela alegados, sendo prova unilateral. Ora 

Excelência, não há que se falar em ofensa ao princípio tão importante que 

é o da dignidade da pessoa humana, pois o agente administrativo atuou 

discricionariamente visando o interesse público na substituição da autora 

pela servidora técnica especialidade em contabilidade Sra. Alderice 

Carvalho no período em que a autora se encontrava usufruindo de 

licenças e férias. Posteriormente, a própria autora solicitou afastamento 

para qualificação no Estado do Rio Grande do Sul e depois solicitou sua 

transferência para o campus de Cáceres. Pergunta-se: qual dano sofrido? 

Qual conduta omissiva ou comissiva praticada pela requerida? Qual nexo 

de causalidade? Não há nenhuma demonstração plausível de dano moral 

sofrido pela requerente em questão, isso porque os fatos trazidos nos 

autos dão conta de mera irresignação da autora, fatos que aliás são 

inerentes à vida em sociedade, bem como no ambiente laboral. Assim, por 

não cumprir, nos termos do art. 373, do CPC o ônus que lhe incumbia, o 

indeferimento do pedido de indenização por danos morais é medida que se 

impõe. Dessa forma, não resta caracterizado nenhum ato que venha ferir 

princípio tão importante como da dignidade da pessoa humana ou 

configure de ato de improbidade. IV – DO QUANTUM INDENIZATÓRIO Em 

homenagem ao princípio da eventualidade, caso sejam aceitos os pedidos 

iniciais, requer desde já a redução do valor requerido a títulos de danos 

porque exorbitantes, razão pela qual pugna pela redução da verba a título 

de danos morais, bem como que a data de atualização e de incidência dos 

juros legais sobre o valor dos danos morais seja fixada a partir do 

julgamento que fixar seu valor. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO 

RECURSAL. VEDAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE 

MORA FLUEM A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO. 1. É vedado o exame de 

inovação recursal em sede de agravo regimental. 2. Tratando-se de 

responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da 

citação. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no 

sentido de que a correção monetária, em casos de responsabilidade 

contratual, deve incidir a partir do arbitramento do valor da condenação. 

Precedentes. 4. Agravo não provido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIA AgRg no REsp 1416952 RS 2013/0370867-0 (STJ) ; 

19/12/2013) g.n. RESPONSABILIDADE CIVIL. Negativação Indevida em 

Cadastro Restritivo de Crédito. Incidência do Código de Defesa do 

Consumidor. Consumidor. Dano Moral. Arbitramento. Responsabilidade 

Objetiva pelo Fato do Serviço e pelo Risco do Empreendimento. Responde 

o fornecedor de serviços pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, sem indagação da culpa. Deve o fornecedor dos 

serviços observar as normas de segurança da sua própria atividade. A 

indenização deve representar compensação razoável pelo 

constrangimento experimentado, levada em conta a intensidade da dor, 

pena de causar um novo ilícito e um enriquecimento sem causa. Quantum 

indenizatório que merece pequena redução. Inaplicabilidade, na espécie, 

da taxa SELIC, devendo os juros ser contados, a partir da citação, no 

patamar de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil, c/c art. 161, § 1º, do 

CTN). Provimento parcial do recurso. (2007.001.32508 - APELACÃO 

CÍVEL, DES. SÉRGIO CAVALIERI FILHO - Julgamento: 01/08/2007 - DÉCIMA 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). g.n. V. DOS PEDIDOS Ante o exposto, 

requer-se: a) Seja acolhida a prejudicial de mérito - prescrição trienal, em 

face do previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil Brasileiro e, de acordo 

com art. 10, do Decreto 20.910/32, com a consequente extinção do feito, 

com exame do mérito, fundamentado no art. 487, II, CPC. b) Vencida a 

prejudicial, que no mérito sejam os pedidos julgados totalmente 

improcedentes, pelas razões acima delineadas; c) Aplicação da multa de 
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litigância de má-fé em grau máximo; d) Subsidiariamente, em atenção ao 

Princípio da Eventualidade, caso Vossas Excelência não entenda pela 

improcedência dos pedidos, a redução do quantum indenizatório, como a 

retificação dos valores apontados a título de danos morais, bem como a 

fixado a título de juros moratórios, devendo estes serem reduzidos ante o 

desrespeito aos critérios legais. e) A condenação do requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais em caso de 

recurso inominado. Requer a produção de todas a provas em direito 

admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do CPC, em especial 

documental superveniente, testemunhal, pericial e depoimento pessoal da 

autora, sob pena de confissão, a fim de que seja demonstrada a ausência 

de nexo causal entre os danos supostamente experimentados pela 

requerente e a conduta da requerida; Nestes termos, pede-se e se espera 

deferimento. Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020. Andréia Botelho de 

Carvalho Técnica Universitária – Advogada Matrícula 273429 - OAB/MT 
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Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo Município de 

Cáceres, na qual devidamente intimada para informar o endereço do 

devedor, quedou-se inerte. É o que merece registro. Fundamento e 

Decido. É caso de extinção do feito. Devidamente intimado para sanar o 

defeito, a Fazenda Pública não atendeu ao chamado e deixou de apontar o 

endereço atualizado do devedor, ônus que lhe incumbia, de sorte que a 

extinção da Execução Fiscal por ausência de pressuposto válido e regular 

para o prosseguimento do feito é medida impositiva. Do mesmo modo, 

afasta-se a suspensão processual preconizada pelo artigo 40 da Lei de 

Execuções Fiscais, que pressupõe o esgotamento das diligências para a 

localização do devedor, caso que não se verifica quando, devidamente 

intimado para tanto, o fisco permanece inerte. Pelo exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do NCPC; (b) Sem 

custas e sem honorários na forma da lei; (c) Após transitada em julgado a 

sentença e, cumpridos todos os seus comandos, arquive-se o feito com 

as baixas e anotações de praxe; (d) Tendo a parte renunciado ao prazo 

recursal, publique-se e após ao arquivo. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134878 Nr: 3910-54.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURILIO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

3910-54.2011.811.0006, Protocolo 134878, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161687 Nr: 9490-94.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILSON VANÇAN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE FANAIA 

VIEGAS - OAB:16.822, Thiago Mauricio Rodrigues Pereira - 

OAB:MT0027311O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

9490-94.2013.811.0006, Protocolo 161687, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004368-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DIORIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 35 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004368-10.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.773,72 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: PAULO DIORIO Endereço: Lugar Incerto e Não sabido. 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 

3.773,72 RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa 

números,83/2015 que pretende a satisfação da divida acima descrita 

DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos 

termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de 

recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 
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16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

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

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, 

Matrícula 8339, Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 18 de março de 2020. 

Jorgina da Rocha (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004779-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOLEDAD GARCIA FONTES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004779-53.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.443,01 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA SOLEDAD GARCIA FONTES Endereço: Lugar 

Incerto e Nãosabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.443,01 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,17270/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 18 de março de 2020. Jorgina da 

Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004368-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DIORIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004368-10.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.773,72 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: PAULO DIORIO Endereço: Lugar Incerto e Não sabido. 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 
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executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 

3.773,72 RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números,: 

18063/2018 que pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: 

Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 

6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, 

forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação 

por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço 

atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que 

entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, 

por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 18 de março de 2020. Jorgina da 

Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004187-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004187-09.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.484,76 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE ANTONIO DE SOUZA Endereço: Lugar Incerto e 

Não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.484,76 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,: 18581/2018, 18582/2018 que pretende 

a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 18 de março de 2020. Jorgina da 

Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004877-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANASTACIO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004877-38.2018.8.11.0006 Valor da causa R$ 4.189,10 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ANASTACIO ALVES DOS SANTOS Endereço:Lugar 

Incerto e Não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 4.189,10 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 17391/2018, 17392/2018, 17393/2018, 

17394/2018 que pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: 

Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 

6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, 

forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação 

por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço 

atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que 

entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, 

por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 18 de março de 2020. Jorgina da 

Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004619-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GARASIL RODRIGUES P.FILHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004619-28.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.593,38 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: GARASIL RODRIGUES P.FILHO Endereço: Lugar Incerto 

e Não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.593,38 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,17667/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 
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havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 18 de março de 2020. Jorgina da 

Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004939-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEZILDA DA NOBREGA AGUIAR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004939-78.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.168,91 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: GEZILDA DA NOBREGA AGUIAR Endereço:Lugar Incerto 

e Não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.168,91 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,: 19239/2018que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 18 de março de 2020. Jorgina da 

Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004895-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004895-59.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.469,59 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA Endereço: Lugar 

Incerto e Não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.469,59 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,: 17813/2018, 17814/2018 que pretende 

a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 18 de março de 2020. Jorgina da 

Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000192-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA VALERIA TINGO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000192-51.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.246,43 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIANA VALERIA TINGO DA SILVA Endereço: Lugar 

Incerto e Não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 4.246,43 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 31794/2018, 33579/2018 que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 
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conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 18 de março de 2020. Jorgina da 

Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004263-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MUDESTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004263-33.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.665,85 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: GERALDO MUDESTO DE OLIVEIRA Endereço:Lugar 

Incerto e Não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 4.665,85 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 18443/2018, 18444/2018 que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 18 de março de 2020. Jorgina da 

Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003121-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Luis Benedito de Campos (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003121-57.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.868,11 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: Luis Benedito de Campos Endereço: Lugar Incerto e Não 

Sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 

3.868,11 RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números, 
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16791/2018, 16792/2018,que pretende a satisfação da divida acima 

descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, 

nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso 

de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, 

Matrícula 8339, Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 18 de março de 2020. 

Jorgina da Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002859-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO DE SOUZA (EXECUTADO)

VALDEVINO DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1002859-15.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 20.442,63 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: VALDEVINO DE SOUZA - 

ME, CNPJ 14.948.988/0001-20 E Nome: VALDEVINO DE SOUZA, CPF 

901.970.628-49 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa 

de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garantia a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO:R$ 8.915,25 RESUMO DA 

INICIAL:Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) Número 20166211 (Inscrição CDA: 

08/07/2016), que pretende a satisfação da dívida, acima descrita. 

DECISÃO: Vistos, etc. Decido:a) Receber a presente execução, nos 

termos da Lei 6.830/80;b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de 

recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora;c) Não sendo localizado, intime-se o 

credor para pagar a diligência do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, e promova-se a citação por mandado;d) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito;e) Consigne-se, por oportuno, que eventual 

citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todasas 

tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição do 

credor procurar os endereços do devedor;f) O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito ou da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, 

forte no artigo 16 da Lei 6.830/80;g) Não havendo o pagamento do débito 

nem garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, 

bem como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora;h) Não sendo localizados bens, intime-se o credor para 

manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito;i) Com a 

avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do 

termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, 

desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80;j) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80;k) Se não forem oferecidos embargos, 

ou se forem rejeitados “a alienação dequaisquer bens penhorados será 

feita em leilão público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade 

com o art. 23 da Lei 6830/80;l) O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume na sede do Juízo e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) 

dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80);m) Desde já defiro o disposto no art. 212, 

§ 2º do Código de Processo Civil de 2015;n) Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução 

é de 05 (cinco) dias, contados da expiração deste edital. O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA RIBEIRO, digitei. Cáceres 

- MT , 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) TATIANA 

RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA RIBEIRO Técnico (a) Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003235-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODALIA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003235-93.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.507,02 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ODALIA FRANCISCA DA SILVA Endereço:Lugar Incerto 

e Não Sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 4.507,02 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 16886/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 18 de março de 2020. Jorgina da 

Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002475-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL POQUIVIQUI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-45.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE GINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001089-45.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:RAYANE GINO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ARRUDA CASTRILLON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

GABRIELA MASCARENHAS FIUZA OAB - MG0126906A (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO OAB - MG150225 (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 06/05/2019 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-39.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000973-39.2020.8.11.0006. REQUERENTE: SERGIO DA SILVA 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. O Requerente 

afirma desconhecer a origem do empréstimo consignado em nome do 

Requerido, denominado como BANCO BMG CONSIGNAÇÃO, posto não ter 

contratado nem recebido nenhum valor referente ao suposto empréstimo. 

Entretanto, conforme possível verificar dos holerites do Requerente possui 

12 empréstimos, dos quais 03 (três) deles vinculados ao Requerido, sendo 

01 (um) denominado de “CARTÃO DE CRÉDITO”, outro de 

“CONSIGNAÇÃO” e o outro de “CONSIGNAÇÃO1”. O Requerente faz 

menção ao valor de R$ 166,13 (cento e sessenta e seis reais e treze 

centavos), mas referido valor não consta em seu holerite. Em 

contrapartida, ao relatar os fatos e formular os pedidos o Requerente 

deixou de especificar numero de contrato e/ou de alguma forma 

especificar de qual vínculo se trata a presente demanda. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente especificar 

o numero do contrato/vinculo sobre qual insurge através da presente 

demanda. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 18 

de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57692 Nr: 4078-32.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO SANT'ANNA, MARIA DA CONCEIÇÃO 

CARDOSO LEAL FERNANDES FIDÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS 

- OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERNANDES FIDÉLIS 

- OAB:2385-T

 INTIMO O ADVOGADO DO EXEQUENTE, DR JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA PARA EM 5 DIAS PROMOVER A RETRIRADA DA CERTIDÃO DE 

CRÉDITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013005-69.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARVALHO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8013005-69.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: FLAVIO CARVALHO DE 

CAMPOS EXECUTADO: MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Vistos, 

etc. Intime-se o requerente quanto aos bens apreendidos, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Às providências. Cumpra-se. 

CÁCERES, 14 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO FANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000888-53.2020.8.11.0006. AUTOR: ROMILDO FANCIO REU: BANCO DA 

AMAZONIA SA Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o requerido 

disponibilizou o valor de R$ 4.994,61 (quatro mil novecentos e noventa e 

quatro reais e sessenta e um centavos) na conta do autor sem sua 

autorização. O requerente informa que não utilizou o crédito depositado 

pelo requerido, assim como o requerido tem realizado o desconto de R$ 

307,74 diretamente do seu benefício de aposentadoria. Assim, requer em 

sede de tutela antecipada que o Banco requerido cesse os descontos da 

conta da requerente. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, 

já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse passo, 

reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para o fim de 

deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o painel 

probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito num 

juízo de cognição sumária, considerando que há nos autos cópias dos 

extratos bancários com descontos realizados pela requerida, assim como 

o valor disponibilizado pelo Banco Requerido e a sua não utilização. No 

que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

encontra-se patente, vez que o Requerente, segundo relata, é beneficiário 

da aposentadoria por idade e tem tido desconto indevido em seu provento. 
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Resta também patente o requisito da reversibilidade dos efeitos da 

decisão, uma vez que caso se demonstre durante a dilação probatória à 

existência de contrato do empréstimo, persistirá a possibilidade de 

medidas que impute a Requerente o ressarcimento. Assim entendendo, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar o 

Requerido se abstenha de efetuar os descontos no valor de R$ 307,74 

(trezentos e sete reais e setenta e quatro centavos, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da intimação desta decisão, O não cumprimento do 

item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos da Súmula 

n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 

20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com 

as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000093-47.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REZENDE DA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000093-47.2020.8.11.0006. DENUNCIAÇÃO À LIDE: PAULY RAMIRO 

FERRARI DORADO DENUNCIAÇÃO À LIDE: JOSE REZENDE DA SILVA 

Vistos, etc. Recebo os Embargos de Terceiro, nos termos do artigo 674 e 

seguintes do Código de Processo Civil c/c Enunciado n. 155 do FONAJE – 

Fórum Nacional de Juizados Especiais. Assim, nos termos do que dispões 

o art. 678 do Código de Processo Civil, fica suspenso qualquer ato de 

penhora do bem “veículo/automóvel Marca Mitsubishi, Cor Prata, Modelo 

L-200 Sport 4x4 HPE, Ano/Modelo 2003/2004, Placa DHT-5441, Chassi 

93xPNK7404C300512”, em decorrência do processo n . 

8010925-30.2014.811.0006. Cite-se e intime-se o embargado para, 

querendo, contestar os embargos apresentados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme determina o art. 679, do Código de Processo Civil. Após, 

havendo preliminares, intime-se a parte autora. Intimem-se. Cumpra-se. 

CÁCERES, 12 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000330-81.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES ALVES SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000330-81.2020.8.11.0006. TESTEMUNHA: ULISSES ALVES SOUZA 

TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Segundo consta 

da inicial, o Requerente prestou concurso público para o ingresso no 

cargo de Analista do Serviço de Trânsito do Estado de Mato Grosso, com 

perfil profissional de contador, para o polo de Cuiabá-MT, regido pelo Edital 

de Concurso Público n. 001/2015, de 24 de abril de 2015, conduzido pelo 

Requerido. O Requerente informa que ficou classificado em 10º lugar, 

sendo que o edital ofertava 07 (sete) vagas para o referido cargo. Relata 

ainda o Requerente, que os 07 (sete) convocados e nomeados, sendo 

que 02 (dois) destes foi exonerados a pedido, bem como que a 

classificada em 8º lugar apresentou desistência formal da vaga. Sustenta 

em sua peça inaugural, que diante do acima exposto, o Requerente 

passaria a figurar como titular de ano menos uma das vagas ofertadas 

pelo Edital n. 005/2015 DETRAN/MT, surgindo a necessidade de sua 

nomeação pelo ente público ora Requerido. É o breve necessário. Decido. 

Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, é 

expressamente vedada a concessão de medida liminar contra ato da 

Fazenda Pública em Juízo de Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o 

parágrafo 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 

1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 2º, Não será concedida medida liminar que 

tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - 

Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. No 

mesmo sentido segue o entendimento jurisprudencial quanto a 

impossibilidade de concessão de liminar em casos similares ao presente: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE 

AGRAVO. CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. 

EXTENSÃO IMPLÍCITA DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM 

CONCESSÃO DE AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR 

PÚBLICO. ART. 7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 
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Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000900-67.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000900-67.2020.8.11.0006. AUTOR(A): M. DUARTE EZIDORO 

CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS - ME REU: CHUENLAY DA 

SILVA MARQUES Vistos, etc. Segundo consta da inicial, a Requerido 

publicou matéria na empresa expondo a Requerente mediante relato de 

notícia de fato inverídico, no qual afirma que a empresa Requerente teria 

dado calote ao prestar serviços de eletricidades nesta cidade de Cáceres, 

deixando de pagar seus prestadores de serviços, indicando o numero 

exato de 08 (oito) trabalhados, bem como fazendo menção que a mesma 

teria ganhado várias licitações na cidade. A Requerente alega que referida 

matéria estaria arruinando a imagem da empresa, causando gravame 

público de forma vexatória e depreciativa, atingindo sua moral e causando 

descrédito perante a sociedade. A título de tutela de urgência, requer seja 

determinada a retirada da reportagem ofensiva do sitio 

h t t p : / / w w w . j o r n a l o e s t e . c o m . b r / n o t i c i a s / e x i b i r . a s p ?

id=51237&noticia=8203iptu, sob pena de multa diária. É o breve relato. 

Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do 

mesmo diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Pois bem, para o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do 

art. 300 do Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, analisando 

detidamente o painel probatório coligido ao processo, vislumbro a 

probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, considerando que 

a Requerente trouxe aos autos imagens e documentos que comprovam 

que a Requerida vem expondo sua imagem perante a sociedade, através 

de notícia consideravelmente pejorativa. A matéria sobre a qual insurge a 

Requerente foge da liberdade empresa, ao considerar que são realizadas 

afirmações de cunho negativo e pejorativo sem a devida apresentação de 

provas. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, encontra-se patente, vez que a Requerente, segundo relata, 

sem sofrendo descredito frente a sociedade, o que pode afetar seu 

desenvolvimento financeiro. Por outro lado, também não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo da 

irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Ademais, a Lei 12.965/2014, em seu art. 15, § 1º 

dispõe acerca da possibilidade de decisão judicial que ampara o pedido 

feito pelo Autor. Vejamos: Art. 15. O provedor de aplicações de internet 

constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de 

forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá 

manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob 

sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) 

meses, nos termos do regulamento. § 1o Ordem judicial poderá obrigar, 

por tempo certo, os provedores de aplicações de internet que não estão 

sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a 

aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos 

específicos em período determinado. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR à Requerida que promova a retirada da 

r e p o r t a g e m  o f e n s i v a  d o  s i t i o 

h t t p : / / w w w . j o r n a l o e s t e . c o m . b r / n o t i c i a s / e x i b i r . a s p ?

id=51237&noticia=8203iptu, no prazo de 02 (dois) dias, a contar a partir da 

intimação da presente decisão. O não cumprimento do item anterior 

acarretará multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Cite-se e intime-se a parte 

promovida, nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização 

da audiência de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data 

da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da 

LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da 

Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-52.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRA MOREIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000901-52.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ELIANDRA MOREIRA DUTRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Segundo consta da 

inicial, a Requerente possuía vinculo com a Requerida a várias anos, 

através da contratação de serviços de telefonia e internet. Sustenta a 

Requerente que ao entrar em contato com a Requerida para solicitar o 

cancelamento de seu plano, vinculado ao numero móvel n. (65) 

9.9957-3397, recebeu a oferta referente ao plano “Vivo Família 40GB”, 

que ao lhe parecer adequado e vantajoso, foi aceito pela Requerente, o 

que ocorreu no mês de janeiro/2019, ocasião em que se acrescentou mais 

duas linhas telefônicas, sendo elas (65) 9 9922-3397 e (65) 9 974-9644. 

Relata ainda em sua peça inaugural, que o plano contratado tinha valor 

mensal normal de R$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa 

e nove centavos), mas lhe foi oferecido com um desconto de 50% 

(cinquenta por cento), correspondente ao valor mensal de R$ 199,99 

(cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), com fidelidade 

mínima de 01 (um) ano. Consta dos fatos, que a fatura mensal da 

Requerente nunca foi expedida em valor correto, sendo que todo mês era 

necessário que a mesma entrasse em contato com a Requerida para a 

correção do valor, o que deu certo até o mês de setembro, quando a 

Requerida deixou de fazer as correções referentes aos valores, gerando 

inadimplemento por parte da Requerente, que teve as três linhas 

bloqueadas e todos os serviços suspensos. Após negociações com a 

Requerida, esclarecendo acerca da utilidade profissional de seu numero 

móvel, a Requerente conseguiu migrar para o plano pré-pago, mesmo sem 

quitar o débito. É o que merece relato. Passo a decidir. Em princípio recebo 

a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse 

passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para o fim de 

deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Consiste o pedido de tutela de urgência em 

determinar a Requerida que se abstenha de lançar qualquer restrição 

indevida em nome da Requerente, bem como para que reative os serviços 

referente ao plano VIVO Família 40gb nas linhas n. (65) 9.9957-3397, (65) 

9 9922-3397 e (65) 9 974-9644, em nome da Requerente. No caso, 
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analisando detidamente o painel probatório coligido ao processo, não 

vislumbro a probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, 

considerando que não há nos autos cópias das faturas objeto da lide, não 

consta informação exata acerca das faturas que foram quitadas e as que 

estão em aberto, e ainda, há de se considerar que parte do débito em 

princípio parece ser devido, conforme contratado e o pedido formulado 

pela Requerente não faz menção ao valor devido. Não há discriminação 

especifica de valores devidos e indevidos. Assim, tem-se que o direito 

reclamado depende de dilação probatória. Outrossim, o perigo do dano 

não resta evidenciado na medida em que se verdadeiros os fatos 

narrados pelo Requerente, o mesmo ao final do deslinde do feito terá seu 

direito garantido, devidamente corrigido. Portanto, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, INDEFIRO, por ora, o 

pedido de liminar pretendido. Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Intimem-se as partes da presente 

decisão. Designe-se nova data de audiência de conciliação. Na data da 

audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da 

LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da 

Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de 

março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FAGUNDES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002468-55.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM FAGUNDES 

CHAVES REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 

VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados 

pela requerente, no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que 

há contrato comprovando que o autor contratou os serviços do mesmo. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. É certo que até a prolação da sentença a Embargante não 

produziu provas que ensejasse na improcedência da ação, uma vez que 

só agora a Requerida junta aos autos o aludido contrato. Se houve 

omissão esta foi da Requerida, uma vez que não se pode fundamentar a 

sentença em alegações não comprovadas. Assim, os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. CÁCERES, 5 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006035-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BOSCO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006035-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GONCALO BOSCO RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de comprovar o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente 

recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, 

extrai-se dos Embargos de Declaração apresentado que o presente 

recurso é genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. 

Isto porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 5 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005457-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005457-68.2018.8.11.0006. REQUERENTE: KLEVERTON DE OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de comprovar o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente 

recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, 

extrai-se dos Embargos de Declaração apresentado que o presente 

recurso é genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. 

Isto porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 5 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI ISIDORIO ARDAIA DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002737-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOACI ISIDORIO ARDAIA DO 

COUTO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 6 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANA WALQUIRIA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001046-79.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RAYANA WALQUIRIA 

VICENTE REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 6 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002673-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002673-21.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA APARECIDA GIL DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 6 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTY CAMPOS CARIOCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001274-54.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTY CAMPOS CARIOCA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar 

o fundamento dos danos morais. Não conheço o presente recurso, eis 

que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. CÁCERES, 6 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000806-90.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALEX MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi omissa, pois, não considerou as 

provas apresentadas pela mesma. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes, pois 

implicam em reanálise de provas. Ademais, observa-se que o contrato 

juntado pela requerida foi apresentado apenas após a prolação da 

sentença. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. Ainda, não houve omissão 

quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária, pois este está 

expresso no dispositivo da r. sentença. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011019-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS DA NOBREGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

os ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011019-07.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GILSON CARLOS DA 

NOBREGA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que os danos morais não foram 

comprovados. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE PAULA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

argos ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002162-86.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DIRCEU DE PAULA CORREA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual se insurge contra 

a sentença retro, alegando que esta foi obscura, pois, não considerou as 

provas apresentadas pela mesma.. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes, pois 

implicam em reanálise de provas. Outrossim, a requerida aportou nos 

autos o suposto contrato após a prolação da sentença. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. Ainda, não houve omissão quanto ao termo inicial dos 

juros e correção monetária, pois este está expresso no dispositivo da r. 

sentença. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 7 

de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CARDOSO BORGES XIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001913-38.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CINTIA CARDOSO BORGES 

XIMENES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se 

de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida, no qual 

se insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi obscura, pois, 

não considerou as provas apresentadas pela mesma; omissão quanto à 

existência dos danos morais. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes, pois 

implicam em reanálise de provas. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

Ainda, não houve omissão quanto ao termo inicial dos juros e correção 

monetária, pois este está expresso no dispositivo da r. sentença. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. CÁCERES, 7 de fevereiro de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANCLEY ALENCAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002391-46.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova apresentada 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece, afirmando não possuir qualquer 

relação jurídica com a requerida. A requerida contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. A reclamada carreou aos autos cópia de gravação 

telefônica, em que o reclamante confirma a contratação do plano 

telefônico que ensejou a negativação objeto da ação, através da 

confirmação de seus dados, comprovando assim a contratação e o débito. 

E não havendo comprovação de quitação dos débitos, não há que se falar 

em inexistência dos mesmos. A promovida formulou pedido contraposto e 

requereu a condenação da promovente ao pagamento de R$ 136,36 
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(cento e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), referente ao valor do 

débito em aberto. Contudo, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Não havendo 

que se falar em ilicitude da prova produzida, uma vez que na gravação 

foram confirmados vários dados pessoais do reclamante. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ademais, do 

confronto existente entre os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida 

negativação. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da 

parte promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida na inicial. Por outro lado, julgo procedente o pedido 

contraposto, bem como opino pela condenação da parte promovente ao 

pagamento do valor R$ 136,36 (cento e trinta e seis reais e trinta e seis 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. E condeno a parte reclamante 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 28 de janeiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010844-23.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEDROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010844-23.2010.8.11.0006. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de Embargos a Execução interposto por OI S.A, 

versando sobre excesso de execução. Em cumprimento a sentença, o ora 

embargado requereu que fosse procedido o pagamento de R$ 12.680,85 

(doze mil, seiscentos oitenta reais e oitenta e cinco centavos) para 

satisfazer a condenação, momento em que a empresa embargante alega 

excesso na execução, já que o termo final da contagem dos juros e 

correção monetária estaria errado. Pois bem. Referente à condenação 

principal no âmago da decisão ficou estabelecido: POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: a) Julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da exordial para CONDENAR as reclamadas a 

pagar a título de danos morais à parte Autora o valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei 

n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ. Confirmo a liminar exarada no 

Evento nº 04; b) Sem custas processuais e sem honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95; 

Primeiramente cumpre destacar que a empresa embargante encontra-se 

em recuperação judicial, havendo orientações em relação aos processos 

em que esta é parte, conforme Aviso 37/2018 do DESEMBARGADOR 

MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, passa 

as seguintes orientações: “AVISO TJ nº 37/2018 - O PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de  R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l  d o  G r u p o  O I  P r o c .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001, que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial 

ou a créditos extraconcursais fato gerador constituído após 20.06.2016 e, 

por isso, não sujeito à Recuperação Judicial. 2. Os processos que tiverem 

por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor 

do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, 

e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial." Dessa forma, o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais, pois o fato gerador foi constituído antes de 20/06/2016 e, por 

isso, o crédito deve ser atualizado somente até 20/06/2016 e não até 

14/02/2018, como procedeu o embargado em seu cálculo de execução. 

Os marcos da decisão são: Atualizada até 20/06/2016 Juros de 1% ao 

mês a partir do arbitramento: 06/11/2015 Valor corrigido a partir do 

arbitramento: 06/11/2015 Valor R$6.000,00 reais Valor devido: R$ 

6.850,91 Diante do exposto, resta comprovado que o cálculo apresentado 

pelo embargado estava errado em relação ao termo final da atualização, 

nessa perspectiva, os embargos devem ser acolhidos para considerar 

que o valor devido é R$ 6.850,91 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais e 

noventa e um centavos). DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pelo 

recebimento e PROVIMENTO da pretensão posta nos Embargos à 

execução interposto por OI S.A e DETERMINO que seja considerado o 

valor devido ao promovente o montante de R$ 6.850,91 (seis mil, 

oitocentos e cinquenta reais e noventa e um centavos). Bem como 

determino a emissão da respectiva certidão de crédito no valor de R$ 
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6.850,91 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), 

para que o credor possa se habilitar nos autos da recuperação judicial. 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 17 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010654-26.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FORNEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT9036-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010654-26.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA FORNEL 

DA SILVA EXECUTADO: BANCO BV FINANCEIRA S/A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Impugnação ao cumprimento de sentença proposta por BV FINANCEIRA 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de MARIA 

APARECIDA FORNEL DA SILVA. Sustenta que houve nulidade da 

intimação da sentença, pois, em 05 de dezembro de 2014 foi requerido a 

intimação exclusivamente em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER, OAB/MT 14.469 e PRISCILA KEI SATO, OAB/MT 15.684-A, 

contudo, a intimação da sentença se deu em nome da antiga patrona da 

parte reclamada, bem como alega excesso de execução. Foi realizado o 

depósito judicial do valor de R$8.886,05 (oito mil, oitocentos e oitenta e 

seis reais e cinco centavos). Pois bem. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que no ID 2753633 e 2753631 que consta habilitação e pedido 

de intimação exclusivamente me nome dos patronos LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER, OAB/MT 14.469-A e PRISCILA KEI SATO, OAB/MT 15.684-A, 

pedido este realizado antes da prolação da sentença. E, ainda, o mesmo 

só foi habilitado no processo em 14/05/2019 (ID 20080296) quando se 

certificou que a intimação para pagamento se deu em nome da antiga 

patrona, bem como foi realizada nova intimação. Em razão da nulidade da 

intimação o pedido de excesso de execução restou prejudicado. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença, tão-somente para declarar nula a intimação da 

sentença pela parte reclamada, restabelecendo o prazo recursal. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010944-41.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010944-41.2011.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO RENATO RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc., O Requerente no ID 

20163897 informa sua concordância com a impugnação à execução 

ofertada pelo Requerido no ID 12614717, por conseguinte pugna pela 

desistência da presente execução. Com efeito, disciplina o art. 775 do 

Código de Processo Civil que assegura ao exequente o direito de desistir 

de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas, 

independentemente da anuência do executado. Ante o exposto, declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 775, do 

Código de Processo Civil. Arquivem-se. P. I. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011298-32.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE M DAS VIRGENS E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011298-32.2012.8.11.0006. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. Os embargos devem ser acolhidos e a execução extinta. 

Trata-se de Embargos à Execução interposto por DOMANI DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS LTDA., versando sobre a quitação integral da execução, 

emerge contra a intimação para pagamento de suposto saldo 

remanescente. O embargante alega que foi condenado a pagar o valor de 

R$ 4.0000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, 

aduz que pagou o valor de forma parcelada, sendo a primeira parcela de 

30%, no valor de R$ 1.811,21 (mil oitocentos e onze reais e vinte e um 

centavos), e outras seis parcelas no valor de R$ 770,18 (setecentos e 

setenta reais e dezoito centavos), totalizando R$ 6.432,29 (seis mil, 

quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos). Apesar do 

exequente, ora embargado não ter concordado com o pagamento 

parcelado, e tendo sido o mesmo indeferido pelo juízo, tem-se que o 

embargante já havia depositado o valor total da condenação, conforme 

entende ser o valor devido. Pois bem. Referente à condenação principal 

no âmago da decisão ficou estabelecido: POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

nos termos do art. 487, I, CPC, para: CONDENAR a empresa-reclamada a 

pagar a título de danos morais a Autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 

do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 

do STJ); b) deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Considerando que a 

ultima parcela depositada pelo embargante fora no dia 12/05/2017, tem-se 

que o valor da condenação deve ser atualizado até essa data, para 

apuração de eventual saldo remanescente, o que não foi respeitado pela 

embargada em seu cálculo. Além do que a aplicação dos juros de mora 

deve ser realizada no forma simples e não na forma composta como 

calculado pelo embargado ao apurar o suposto saldo remanescente. Os 

marcos da decisão são: Atualizada até 12/05/2017 – Deposito da última 

parcela. Juros de 1% ao mês da citação: 19/12/2012 Correção INPC da 

sentença: 24/05/2016 Valor R$4.000,00 reais Valor devido: R$ 6.346,86 
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Valor do depósito (12/05/2017): 6.432,29 Dessa forma, evidente que os 

cálculos do valor remanescente apresentado pelo exequente, ora 

embargado encontram-se errados, quanto ao termo final de atualização e 

a aplicação de juros de mora na forma composta, nessa perspectiva, os 

embargos devem ser provido para considerar que o crédito devido 

encontra-se satisfeito. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação 

da obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de Processo Civil 

extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. (Ap 

22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Considerando que houve pagamento integral, e já houve o 

levantamento do valor depositado pelo embargante, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pelo 

recebimento e PROVIMENTO da pretensão posta nos Embargos à 

Execução e DECLARO EXTINTA a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, I c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MMª. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010675-31.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO DUARTE ALEXANDRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010675-31.2013.8.11.0006. Verifica-se que o Exequente foi intimado 

para se manifestar nos autos acerca da manifestação juntada no ID 

11389728, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento, deixando transcorrer o prazo fixado sem que houvesse 

qualquer manifestação. Diante da realização de dois depósitos nos 

valores de R$ 257,96 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis 

centavos) e de R$ 2.052,82 (dois mil e cinquenta e dois reais e oitenta e 

dois centavos), diretamente na conta corrente do autor, afirmando que os 

referidos depósitos totalizam o valor da condenação. Assim, a extinção da 

presente execução é medida que se impõe, posto que uma ação não pode 

eternizar-se no tempo por omissão da parte autora. Dessa forma, não 

havendo insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, 

consequentemente, julgo extinta a presente execução. Intimem-se as 

partes. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o 

depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a ausência de 

manifestação da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

d e l a s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-03.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA (REQUERENTE)

FILADELFO DAMASCENO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010748-03.2013.8.11.0006. Verifica-se que o Exequente foi intimado 

para se manifestar nos autos requerendo o que entender de direito, a fim 

de possibilitar o prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento, 

deixando transcorrer o prazo fixado sem que houvesse qualquer 

manifestação. Diante da realização de depósito voluntário do valor de R$ 

10.976,41 (dez mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e um 

centavos), e o regular levantamento pelo exequente, e não havendo 

insurgência das partes. Assim, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe, posto que uma ação não pode eternizar-se no tempo por 

omissão da parte autora. Dessa forma, não havendo insurgência das 

partes, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, 

julgo extinta a presente execução. Intimem-se as partes. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a ausência de manifestação da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Gabriela Fernandes 

C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010282-09.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA AKERLEY LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO MAGNO LA SERRA OAB - PR0057363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 
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8010282-09.2013.8.11.0006. Vistos. Diante do pagamento voluntário do 

valor da condenação, e tendo o reclamante requerido o levantamento dos 

valores. E ainda, já havendo o levantamento total do valor depositado, e 

não havendo insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado 

e, consequentemente, julgo extinta a presente execução. Intimem-se as 

partes. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o 

depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a ausência de 

manifestação da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

d e l a s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010773-16.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010773-16.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: CONSTRUCACERES MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: OI S.A Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

execução de sentença apresentado por CONSTRUCÁCERES MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÕES em desfavor de OI S/A. Como é de amplo 

conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi homologado. 

A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do 

Rio, no dia 21 de junho de 2016, e vale para as todas as empresas do 

grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, 

Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes 

contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser 

recebidos pelos respectivos credores no processo de recuperação 

judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda 

não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Com efeito, a incidência de juros e correção monetária sobre o débito deve 

incidir até o pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da Lei de 

Recuperação Judicial). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de 

recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 

21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. 

O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão 

de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e 

correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação 

civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de 

créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em 

data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de 

vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados 

até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente 

violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições 

pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se 

o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não 

provido. (REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017). Sem destaque no 

original. Contudo, a execução do débito deverá seguir as regras 

estabelecidas no plano de recuperação judicial homologado, pois se 

considera ocorrida novação, nos termos do art. 59 da LRF, segundo o 

qual: “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observando o disposto no § 1º do 

art. 50 desta Lei”. Diante disso, de rigor a extinção desta execução 

individual, devendo o credor habilitar-se perante o juízo universal. De outro 

lado, deverá ser acolhido os cálculos elaborados pela executada em 

razão do período em que não houve incidência de juros e, portanto, estão 

de acordo com os parâmetros fixados pela jurisprudência a respeito e da 

LRF, o qual totaliza a quantia de R$ 6.502,73 (seis mil, quinhentos e 

setenta e três centavos) o qual encontra-se atualizada até o dia 

07.11.2018. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO A PRESENTE EXECUÇÃO, 

com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito perante o juízo universal 

da recuperação judicial. Havendo requerimento, EXPEÇA-SE certidão de 

crédito a favor da parte exequente. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 27 de janeiro de 2019. César 

Lima de Paula Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 27 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012014-20.2016.8.11.0006. Vistos. Diante da realização de acordo em 

audiência de conciliação, e considerando que apesar de intimada para 

manifestar-se sobre o mesmo, a promovente quedou-se inerte. Ao 

analisar os documentos juntados, verifiquei que a promovida comprovou o 

cumprimento do referido acordo, através do pagamento do valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), diretamente na conta do patrono da promovente. 

E ainda, já havendo o levantamento total do valor, e não havendo 

insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, 

consequentemente, julgo extinta a presente execução. Intimem-se as 

partes. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o 

depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a ausência de 

manifestação da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

d e l a s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011139-21.2014.8.11.0006. REQUERENTE: DIRCEU DE SOUZA BARBOSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DIRCEU DE SOUZA BARBOSA 

em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido não 

apresentou contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, 

resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte 

promovente foi aprovada para o cargo de prof. com magistério, com 

entrada em exercício datada de 21/07/1984. Conforme extrai-se da petição 

inicial a parte promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 

1984, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os 

fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da 

demanda (25/07/2014), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, 

do CC; 59 e 312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve 

ser declarada prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que 

atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação. Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade ou outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 

8880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para 

a CONVERSÃO da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994. Deste 

modos os servidores públicos que não recebiam seus salários no último 

dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, 

conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram 

uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida 

diferença. A pretensão do promovente comporta acolhimento nessa parte, 

ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os servidores 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a unidade real de valor - URV, nos ditames da 

Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no 

sentido de que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e 

membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA 

LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 

UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa 

privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), 

disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no 

mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – 

ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 

CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas 

demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas 

às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de 

acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao 

percentual de 11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. 

Partindo dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor 

sofreu defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 
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Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011233-66.2014.8.11.0006. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 
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com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise do 

MÉRITO. Os pedidos do autor são procedentes. Trata-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada 

por ADILSON CORSINE CORREA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que pede compelir os requeridos a prestar serviço público 

essencial à saúde e à própria vida do enfermo, o qual não pode mais 

esperar diante da necessidade da realização de PROCEDIMENTO DE 

ANGIOGRAFIA DIGITAL DE 04 VASOS, bem como necessita de vaga 

neurocirúrgica e CTI, conforme orientação médica. Requereu seja 

disponibilizado pelo requerido imediatamente de modo gratuito o 

procedimento que necessita. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, 

de forma gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa 

hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos 

financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu 

sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua 

própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, especialmente pelo teor dos documentos juntados a 

exordial, denota-se que o paciente possui necessita com urgência do 

procedimento, não possuindo recursos financeiros para o custeio. 

Esclareço que inobstante o requerido afirme que o autor não logrou êxito 

em demonstrar a imprescindibilidade da realização da procedimento/exame 

para a preservação da sua vida, tal asserção não pode prosperar, pois o 

requerente juntou aos autos Laudo Médico, que atestou os problemas de 

saúde do requerente e a necessidade pelo procedimento/exame. A 

jurisprudência, casos tais, assim tem entendido: “CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL - REVOGAÇÃO 

DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - 

INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO, O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judical, já que aquela somente terá incidencia no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - 

ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTES FARMACOLÓGICOS - 

NECESSIDADE DEMONSTRADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 196 DA CRF - REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - IMPOSSIBILIDADE - 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediando o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196), a 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameação de descumprimento da decisão judicil. (TJ/MT. Apelação 

/Remesse necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016)" 

Destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário não figura como 

co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo no orçamento do 

Estado e Município. Não significa violação ao princípio de independência e 

harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação contraposta há 

interesse individual indisponível, inexistindo discricionariedade 

administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz presente apenas e 

tão somente para inibir a execução das irregularidades praticadas pela 

administração, que, de fato, não observou os princípios constitucionais. 

Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu de seu ônus 

probatório, diante da exegese do art. 373, II, do CPC, bem como amparado 

pelos elementos de cognição aportados aos autos pela autora, outra 

solução não resta senão a procedência da demanda. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido do autor, ratificando a liminar deferida, para 

DETERMINAR em caráter definitivo, que o ESTADO DE MATO GROSSO, 

independentemente de óbices burocráticos, providenciem PROCEDIMENTO 

DE ANGIOGRAFIA DIGITAL DE 04 VASOS, COM A DISPONIBILIDADE DE 

VAGA NEUROCIRÚRGICA E CTI, inclusive os exames médicos que se 

fizerem necessários, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, ante à 

falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede 

privada, conforme orientação médica, em favor do paciente ADILSON 

CORSINE CORREA, no prazo de 05 (cinco) dias, confirmando a 

antecipação de tutela deferida, assegurando, dessa forma ao paciente, a 

efetivação do direito referente à vida e à saúde. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos 

J u í z a  L e i g a  -

-__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 17 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010720-98.2014.8.11.0006. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de Embargos a Execução interposto por OI S.A, 

versando sobre excesso de execução. Em cumprimento a sentença, o ora 

embargado requereu que fosse procedido o pagamento de 8.105,58 para 

satisfazer a condenação, momento em que a empresa embargante alega 

excesso na execução, já que o termo final da contagem dos juros e 

correção monetária estaria errado. Pois bem. Referente à condenação 

principal no âmago da decisão ficou estabelecido: POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO Julgar PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a 

inexistência o débito ora discutido e CONDENAR a reclamada a pagar a 

título de danos morais à parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), acrescidos de juros, pela taxa INPC desde a citação (arts. 405 e 

406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 

362 do STJ); Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95;; Primeiramente 

cumpre destacar que a empresa embargante encontra-se em recuperação 

judicial, havendo orientações em relação aos processos em que esta é 

parte, conforme Aviso 37/2018 do DESEMBARGADOR MILTON 

FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, passa as 

seguintes orientações: “AVISO TJ nº 37/2018 - O PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 
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de  R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l  d o  G r u p o  O I  P r o c .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001, que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial 

ou a créditos extraconcursais fato gerador constituído após 20.06.2016 e, 

por isso, não sujeito à Recuperação Judicial. 2. Os processos que tiverem 

por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor 

do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, 

e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial." Dessa forma, o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais, pois o fato gerador foi constituído antes de 20/06/2016 e, por 

isso, o crédito deve ser atualizado somente até 20/06/2016 e não até 

16/10/2018, como procedeu o embargado em seu cálculo de execução. 

Os marcos da decisão são: Atualizada até 20/06/2016 Juros de 1% ao 

mês a partir da citação: 25/04/2014 Valor corrigido a partir do 

arbitramento: 31/01/2017 Valor R$ 5000,00 reais Valor devido: R$ 

6.311,67 Diante do exposto, resta comprovado que o cálculo apresentado 

pelo embargado estava errado em relação ao termo final da atualização, 

nessa perspectiva, os embargos devem ser acolhidos para considerar 

que o valor devido é R$ 6.311,67 (seis mil, trezentos e onze reais e 

sessenta e sete centavos). DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pelo 

recebimento e PROVIMENTO da pretensão posta nos Embargos à 

execução interposto por OI S.A e DETERMINO que seja considerado o 

valor devido ao promovente o montante de R$ 6.311,67 (seis mil, trezentos 

e onze reais e sessenta e sete centavos). Bem como determino a emissão 

da respectiva certidão de crédito no valor de R$ 6.311,67 (seis mil, 

trezentos e onze reais e sessenta e sete centavos), para que o credor 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 17 de dezembro 

de 2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010745-14.2014.8.11.0006. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de Embargos a Execução interposto por OI S.A, 

versando sobre excesso de execução. Em cumprimento a sentença, o ora 

embargado requereu que fosse procedido o pagamento de R$ 7.483,54 

(sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro 

centavos) para satisfazer a condenação, momento em que a empresa 

embargante alega excesso na execução, já que o termo final da contagem 

dos juros e correção monetária estaria errado. Pois bem. Referente à 

condenação principal no âmago da decisão ficou estabelecido: Diante do 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) condenar, 

a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. b) Confirmar, a liminar concedida à parte autora; 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).; Primeiramente cumpre destacar que a empresa embargante 

encontra-se em recuperação judicial, havendo orientações em relação aos 

processos em que esta é parte, conforme Aviso 37/2018 do 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, passa as seguintes orientações: “AVISO TJ nº 37/2018 

- O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de 

suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, 

da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de  R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l  d o  G r u p o  O I  P r o c .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001, que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial 

ou a créditos extraconcursais fato gerador constituído após 20.06.2016 e, 

por isso, não sujeito à Recuperação Judicial. 2. Os processos que tiverem 

por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor 

do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, 

e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 
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acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial." Dessa forma, o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais, pois o fato gerador foi constituído antes de 20/06/2016 e, por 

isso, o crédito deve ser atualizado somente até 20/06/2016 e não até 

16/10/2018, como procedeu o embargado em seu cálculo de execução. 

Os marcos da decisão são: Atualizada até 20/06/2016 Juros de 1% ao 

mês a partir da citação: 02/05/2014 Valor corrigido a partir do 

arbitramento: 30/01/2017 Valor R$ 5.000,00 reais Valor devido: R$ 

6.300,00 Diante do exposto, resta comprovado que o cálculo apresentado 

pelo embargado estava errado em relação ao termo final da atualização, 

nessa perspectiva, os embargos devem ser acolhidos para considerar 

que o valor devido é R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). DISPOSITIVO 

Ante o exposto, opino pelo recebimento e PROVIMENTO da pretensão 

posta nos Embargos à execução interposto por OI S.A e DETERMINO que 

seja considerado o valor devido ao promovente o montante de R$ 6.311,67 

(seis mil, trezentos e onze reais e sessenta e sete centavos). Bem como 

determino a emissão da respectiva certidão de crédito no valor de R$ 

6.300,00 (seis mil e trezentos reais), para que o credor possa se habilitar 

nos autos da recuperação judicial. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 17 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011032-74.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011032-74.2014.8.11.0006. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de Embargos a Execução interposto por OI S.A, 

versando sobre excesso de execução. Em cumprimento a sentença, o ora 

embargado requereu que fosse procedido o pagamento de R$ 4.664,17 

(quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) 

para satisfazer a condenação, momento em que a empresa embargante 

alega excesso na execução, já que o termo final da contagem dos juros e 

correção monetária estaria errado. Pois bem. Referente à condenação 

principal no âmago da decisão ficou estabelecido: Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para: a) Declarar, inexistente o 

débito junto a Empresa reclamada, a restrição no valor de R$ 465,20 

(Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos), datado a 

inclusão desde 04/02/2014, N° Contrato: 3360571. b) condenar, a título de 

danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. c) Oficiar, ao SPC e ao SERASA para providenciarem a 

imediata baixa do nome do Reclamante do cadastro de inadimplentes, 

referente à inclusão feita pela (s) Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).; Primeiramente cumpre destacar que a empresa embargante 

encontra-se em recuperação judicial, havendo orientações em relação aos 

processos em que esta é parte, conforme Aviso 37/2018 do 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, passa as seguintes orientações: “AVISO TJ nº 37/2018 

- O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de 

suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, 

da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de  R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l  d o  G r u p o  O I  P r o c .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001, que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial 

ou a créditos extraconcursais fato gerador constituído após 20.06.2016 e, 

por isso, não sujeito à Recuperação Judicial. 2. Os processos que tiverem 

por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor 

do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, 

e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial." Dessa forma, o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais, pois o fato gerador foi constituído antes de 20/06/2016 e, por 

isso, o crédito deve ser atualizado somente até 20/06/2016 e não até 

01/05/2017, como procedeu o embargado em seu cálculo de execução. 

Os marcos da decisão são: Atualizada até 20/06/2016 Juros de 1% ao 

mês a partir da citação: 27/06/2014 Valor corrigido a partir do 

arbitramento: 30/01/2017 Valor R$ 3.000,00 reais Valor devido: R$ 

3.724,00 Diante do exposto, resta comprovado que o cálculo apresentado 

pelo embargado estava errado em relação ao termo final da atualização, 

nessa perspectiva, os embargos devem ser acolhidos para considerar 

que o valor devido é R$ 3.724,00 (três mil, setecentos e vinte e quatro 

reais). DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pelo recebimento e 

PROVIMENTO da pretensão posta nos Embargos à execução interposto 

por OI S.A e DETERMINO que seja considerado o valor devido ao 

promovente o montante de R$ 3.724,00 (três mil, setecentos e vinte e 

quatro reais). Bem como determino a emissão da respectiva certidão de 

crédito no valor de R$ 3.724,00 (três mil, setecentos e vinte e quatro 

reais), para que o credor possa se habilitar nos autos da recuperação 

judicial. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 
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sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 17 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010387-49.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010387-49.2014.8.11.0006. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de Embargos a Execução interposto por OI S.A, 

versando sobre excesso de execução. Em cumprimento a sentença, o ora 

embargado requereu que fosse procedido o pagamento de R$ 5.264,72 

(cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) 

para satisfazer a condenação, momento em que a empresa embargante 

alega excesso na execução, já que o termo final da contagem dos juros e 

correção monetária estaria errado. Pois bem. Referente à condenação 

principal no âmago da decisão ficou estabelecido: Diante do exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para: a) Declarar por 

inexistência da dívida referente aos serviços de banda larga Oi Velox da 

linha telefônica número (65) 3223-9948; b) condenar, a título de danos 

morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil; 

c) Condenar a reclamada a restituir à parte reclamante, a título de danos 

materiais, o valor de R$ 147,68 (cento e quarenta e sete reais e sessenta 

e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida; d) Confirmar a liminar 

concedida em favor da parte autora. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).; 

Primeiramente cumpre destacar que a empresa embargante encontra-se 

em recuperação judicial, havendo orientações em relação aos processos 

em que esta é parte, conforme Aviso 37/2018 do DESEMBARGADOR 

MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, passa 

as seguintes orientações: “AVISO TJ nº 37/2018 - O PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de  R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l  d o  G r u p o  O I  P r o c .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001, que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial 

ou a créditos extraconcursais fato gerador constituído após 20.06.2016 e, 

por isso, não sujeito à Recuperação Judicial. 2. Os processos que tiverem 

por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor 

do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, 

e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial." Dessa forma, o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais, pois o fato gerador foi constituído antes de 20/06/2016 e, por 

isso, o crédito deve ser atualizado somente até 20/06/2016 e não até 

14/10/2018, como procedeu o embargado em seu cálculo de execução. 

Os marcos da decisão são: Atualizada até 20/06/2016 Juros de 1% ao 

mês a partir da citação: 14/02/2014 Valor corrigido a partir do 

arbitramento: 31/01/2017 Valor R$ 3.000,00 reais Dano material R$ 147,68 

Correção e juros de 1% ao mês a partir da citação: 14/02/2014 Valor 

devido: R$ 4.029,03 Diante do exposto, resta comprovado que o cálculo 

apresentado pelo embargado estava errado em relação ao termo final da 

atualização, nessa perspectiva, os embargos devem ser acolhidos para 

considerar que o valor devido é R$ 4.029,03 (quatro mil e vinte e nove 

reais e três centavos). DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pelo 

recebimento e PROVIMENTO da pretensão posta nos Embargos à 

execução interposto por OI S.A e DETERMINO que seja considerado o 

valor devido ao promovente o montante de R$ 4.029,03 (quatro mil e vinte 

e nove reais e três centavos). Bem como determino a emissão da 

respectiva certidão de crédito no valor de R$ 4.029,03 (quatro mil e vinte e 

nove reais e três centavos), para que o credor possa se habilitar nos 

autos da recuperação judicial. Sem custas e honorários advocatícios, face 

ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010747-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GONÇALVES DIAS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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8010747-81.2014.8.11.0006. Processo nº 8010747-81.2014.8.11.0006. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante requer a 

desistência da demanda, postulando pela sua homologação. Posto isso, 

Homologo a desistência e julgando extinto o feito sem resolução do mérito, 

o que faço com forte na norma do art. 485, inciso VIII do NCPC. 

Arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011349-72.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELZIO RODRIGUES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT5433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA SEGUNDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSIMAR CAMARGO MARCACINI (TESTEMUNHA)

RODRIGO DA SILVA PEREIRA (TESTEMUNHA)

VALDIR RODRIGUES DE FREITAS (TESTEMUNHA)

DIEGO FERNANDO AMARAL SEGUNDO (TESTEMUNHA)

LUISE MARLUZ DE ARRUDA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

SILVIA RENATA DA SILVA SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011349-72.2014.8.11.0006. REQUERENTE: HELZIO RODRIGUES 

BRANDAO REQUERIDO: JOSE BATISTA SEGUNDO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

HELZIO RODRIGUES BRANDÃO em desfavor JOSÉ BATISTA SEGUNDO, 

alegando que ajuizou a presente fundamentando seu pedido na alegação 

de que o reclamado havia proferido ofensas à sua honra ao lhe acusar da 

prática de crime e ameaçá-lo a “meter” o reclamante na cadeia, 

sentindo-se caluniado pelo ocorrido, ao passo que registrou Boletim de 

Ocorrências. Não há no caso complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a preliminar de mérito 

de carência de ação suscitada pela parte autora, tendo em vista, que o 

conjunto probatório formado durante todo esse processo, é suficiente 

para elucidação do caso. REJEITO o pedido de suspensão do feito, já que 

or argumentos da parte autora não encontram nenhum respaldo ou nexo, 

a esferas penais e civeis, são distintas, cada uma como seu rito e 

formalidade legal, assim sendo, não quisquer motivo de paralisão desta 

demanda por haver um trâmite na seara penal. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 

373 do CPC. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. O Requerido apresentou contestação impugnando as 

afirmações da exordial, afirmando que passados algum tempo o reclamado 

encontrou com o reclamante e lhe questionou de forma tranquila se ele 

havia encontrado um envelope contendo dinheiro dentro do Banco do 

Brasil, ou se sabia quem teria encontrado, pois ele havia perdido tal 

envelope, ao passo que o reclamante se irritou e passou a proferir 

palavras grosseiras para o reclamante o acusando de estar chamando ele 

de ladrão. O que ocorreu apenas demonstra que o reclamante é uma 

pessoa desequilibrada, incapaz de dialogar, ao passo que poderia ter 

respondido apenas no mesmo nível de educação que o Sr. Josimar estava 

equivocado. Entretanto as testemunhas disseram que a abordagem do 

Requerido, não foi de forma cordial como fora descrito em sede de 

contestação. Ademais, relatam que várias pessoas presenciaram os fatos 

narrados. Tais elementos levam a conclusão que a abordagem feita ao 

autora não foi realizada com cautela na intenção de apenas perguntar se 

por acaso o mesmo outrora havia encontra um envelope com determinada 

quantia em dinheiro. . A forma abordada, na presença de vários 

transeuntes, o expos à humilhação e ferimento à imagem desta, colocando 

em descrédito sua idoneidade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CALÚNIA – ACUSAÇÃO DE FURTO – 

NEXO CAUSAL CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS - DEVER 

DE INDENIZAR – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral atinge os atributos da 

personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a 

convivência social, e no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo 

claramente evidente no caso vertente. A acusação da pratica de furto na 

presença de varias pessoas, sem o mesmo tenha ocorrido, implica em 

dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano 

moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com 

bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade 

com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos. (TJMT. 

Ap 103876/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 

18/10/2017) O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, 

prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, 

a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente. 

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Requerido quanto ao 

dano sofrido pelo autor. No que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR o 

reclamado a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010757-28.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSTINA ESTEVAN ROCHA FERREIRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010757-28.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: OSTINA ESTEVAN ROCHA 

FERREIRA MENDES EXECUTADO: OI S/A, TNL PCS S/A, OI 

BRASILTELECOM Vistos, etc. Trata-se de ação de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença ajuizada por OI S.A.. Após o trânsito em julgado 

e pedido de Execução, sobreveio notícia de deferimento de pedido de 

recuperação judicial da Executada, e subsequente homologação do plano 

de recuperação judicial. O pedido de Recuperação Judicial foi formulado 

na data de 20/06/2016 e teve seu processamento deferido na data de 

29/06/2016, nos autos do processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Infere-se do referido processo que a Assembleia Geral 

dos Credores foi realizada na data de 19/12/2017. Nesse passo, 

importante destacarmos que o instituto da recuperação judicial foi 

incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei n. 

11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação da Empresa, 

deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da empresa e de seus 

bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer distinção entre os créditos 

concursais e créditos extraconcursais, que no caso da Executada tem 

como marco a data de 20 de junho de 2016. Quanto ao crédito especifico 

do presente feito, tem-se que sua constituição se deu efetivamente na 

data de 05 de abril de 2016, correspondente ao trânsito em julgado do 

acórdão prolatado nos autos, se tratando, portanto, de créditos 

concursais. Assim, nos termos do que dispõe o art. 49 da mencionada Lei 

n. 11.101/05, tal crédito está sujeito a Recuperação Judicial, senão 

vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Ademais, nos 

termos do art. 59 da mesma lei, o plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, ensejando a extinção da 

obrigação original através da constituição de uma nova obrigação, nos 

termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, sujeitando o devedor e todos 

os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se evidente que a 

competência para dar prosseguimento a presente execução é da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Superada 

a questão quanto à competência para realizar constrição de valores em 

eventuais contas da Executada, necessário análise quanto ao valor do 

crédito. Verifica-se que a Requerida apresentou cálculo no valor de R$ 

4.338,95 (Quatro mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco 

centavos), apresentando excesso na execução no valor de R$ 734,74 

(setecentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Assim 

sendo, Homologo o cálculo apresentado pela Embargante no valor de R$ 

4.338,95 (Quatro mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco 

centavos). Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo em dar 

prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso tenha interesse na 

constrição de valores em desfavor da Executada, diligenciar junto ao Juízo 

da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em consonância 

com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo Universal 

cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO EXTINTA a 

presente execução. Determino a Sra. Gestora que expeça Certidão de 

Crédito em favor do Exequente, para que o mesmo possa se habilitar nos 

autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Quanto a cópia das peças que compõe o 

presente feito, deixo de extrair cópia em razão de tratar-se de processo 

virtual, possibilitando a própria parte providenciar o necessário. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010680-19.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO GONCALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010680-19.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: JERONIMO GONCALVES 

PEREIRA EXECUTADO: OI S.A Vistos. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de sentença 

apresentado por JERÔNIMO GONÇALVES PEREIRA em desfavor de OI 

S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do 

Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, 

da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho de 2016, e vale para as 

todas as empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 

e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 

créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Com efeito, a incidência de juros e correção monetária sobre o débito deve 

incidir até o pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da Lei de 

Recuperação Judicial). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
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ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de 

recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 

21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. 

O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão 

de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e 

correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação 

civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de 

créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em 

data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de 

vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados 

até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente 

violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições 

pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se 

o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não 

provido. (REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017). Sem destaque no 

original. Contudo, a execução do débito deverá seguir as regras 

estabelecidas no plano de recuperação judicial homologado, pois se 

considera ocorrida novação, nos termos do art. 59 da LRF, segundo o 

qual: “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observando o disposto no § 1º do 

art. 50 desta Lei”. Diante disso, de rigor a extinção desta execução 

individual, devendo o credor habilitar-se perante o juízo universal. De outro 

lado, deverá ser acolhido os cálculos elaborados pela executada em 

razão do período em que não houve incidência de juros e, portanto, estão 

de acordo com os parâmetros fixados pela jurisprudência a respeito e da 

LRF, o qual totaliza a quantia de R$ 6.300,00 (seis mil reais) o qual 

encontra-se atualizada até junho de 2016. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO A PRESENTE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 51, inciso II, 

da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, podendo a parte credora habilitar o seu 

crédito perante o juízo universal da recuperação judicial. Havendo 

requerimento, EXPEÇA-SE certidão de crédito a favor da parte exequente. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 

27 de janeiro de 2019. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 27 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011039-66.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO DINIZ VIDAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011039-66.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: FERNANDO ANTONIO DINIZ 

VIDAL EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA apresentado por OI S/A. No caso, requer o impugnante, 

seja recebida a presente Impugnação, declarando o Excesso na 

execução. O pleito merece acolhimento. Considerando que a parte 

executada está em situação prevista no Enunciado nº 51 do FONAJE, 

DEVEM SER OBSERVADAS AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). No presente caso, 

trata-se de crédito concursal, e por isso está sujeito a Recuperação 

Judicial, consoante as recomendações enviadas pelo cartório da 7º Vara 

Empresarial da Comarca da Capital (Rio de Janeiro), através do Ofício 

604/2018/OF, local onde tramita o processo de Recuperação Judicial da 

executada OI S.A. A parte executada aponta como valor correto o 

montante de R$3.720,00 (três mil e setecentos e vinte reais), visto que se 

trata de crédito concursal, ou seja, anterior ao deferimento da 

recuperação judicial devendo a atualização ser calculada até 20/06/2016. 

A parte Exequente concordou com os valores (ID 25541812). Assim, 

JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

proposta pelo Executado OI S/A, expeça-se a certidão de crédito no valor 

de R$3.720,00 (três mil e setecentos e vinte reais). Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Após, proceda-se com as baixas e anotações 

necessárias e remeta-se o feito ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012811-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012811-30.2015.8.11.0006. REQUERENTE: PLINIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. O 

Devedor alega excesso de execução, para pagamento de RPV, pois o 

credor requer o valor de R$ 1.784,51 e o executado alega que o débito é 

de R$ 1.271,30. A contadoria elaborou o cálculo correto (Id. 17611429) e 

de fato encontrou excesso, sendo R$ 1.401,69 (hum mil quatrocentos e 

um reais e sessenta e nove centavos) o valor devido. Portanto os 

embargos procedem parcialmente, sendo devido o valor de R$ 1.401,69 

(hum mil quatrocentos e um reais e sessenta e nove centavos). Isto posto: 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos devendo prosseguir 

a execução nos moldes acima descritos. EXPEÇA-SE o competente RPV, 

no importe de R$ 1.401,69 (hum mil quatrocentos e um reais e sessenta e 

nove centavos), referente ao pagamento dos honorários advocatícios da 

exequente, encaminhando-o ao executado com os documentos 

essenciais. Dispenso a parte exequente de apresentar as certidões em 

cartório, uma vez que eventual duplicidade de cobrança das mesmas pode 

ser verificada via PJE. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011978-12.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011978-12.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: MANOEL CARLOS RODRIGUES 

DOS SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. I. 

Tendo em vista que o executado, devidamente citado e intimado, 

concordou expressamente com os valores apresentados no pedido da 

exequente, HOMOLOGO os cálculos de execução, apresentados pelo 

exeqüente. II. EXPEÇA-SE o competente RPV, no importe de R$ 16.512,08 

(dezesseis mil, quinhentos e doze reais e oito centavos) ao exequente, 

encaminhando-o ao executado com os documentos essenciais. III. 

CUMPRA-SE. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011683-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011683-72.2015.8.11.0006. Vistos. Diante do pagamento voluntário do 

valor da condenação, e tendo o reclamante requerido o levantamento dos 

valores, pugnando pela extinção da execução. E ainda, já havendo o 

levantamento total do valor depositado, e não havendo insurgência das 

partes, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, 

julgo extinta a presente execução. Intimem-se as partes. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Gabriela Fernandes 

C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012357-50.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012357-50.2015.8.11.0006. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009 dispensa-se 

o relatório. Passo à análise de MÉRITO da demanda. FUNDAMENTO E 

DECIDO Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em 

honorários advocatícios devido à atuação na Comarca de Cáceres/Mato 

Grosso. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso firmou 

entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO DE 

PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 14.998,20 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e vinte 

centavos), referente aos 20 URH’S estipulados pelos serviços 

advocatícios prestados, acrescidos de juros e correções. O Estado 

através da Procuradoria do Estado não se opôs ao valor cobrado pela 

exequente. DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural para homologar a correspondente emissão de Certidão 

de Crédito. ORDENO a expedição de RPV em nome de VICENTE 

ANDREOTTO JUNIOR, no valor de R$ 14.998,20 (quatorze mil novecentos 

e noventa e oito reais e vinte centavos), acrescidos de juros e correção, e 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça para satisfação do crédito 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes 

C a m p o s  J u í z a  L e i g a  -

-__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 13 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011885-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETISIA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

PAULO GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

ABIGAIL GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

RUDSON SAT FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011885-49.2015.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO GONCALVES 

FERREIRA, LETISIA GONCALVES FERREIRA, RUDSON SAT FERREIRA, 

ABIGAIL GONCALVES FERREIRA REQUERIDO: MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por PAULO 

GONÇALVES FERREIRA em desfavor de MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA E OUTRO (01). As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. No caso em tela, há questão de competência absoluta 

a ser aferida, que prejudica o julgamento do mérito. Consoante dispõe o 

art. 64, § 1º, do CPC/15, “A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” In 

casu, imperioso é o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado 
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Especial para processar e julgar a ação. Isso porque, no caso em 

comento, verifica-se que a parte que deveria ser autora – JORGE LUIZ 

BAIOCCO - ajuizou a ação representado por procurador pública, PAULO 

GONÇALVES FEREIRA. Não se admite, no entanto, representação 

processual no Juizado Especial, afinal, havendo necessidade de 

comparecimento das partes nos atos processuais, esta, obrigatoriamente, 

dar-se-á pessoalmente (art. 9º, caput, da Lei nº 9.099/95). Logo, não pode 

o representado figurar como parte em processo de competência do 

Juizado Especial. Nesse mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. 

INCAPACIDADE.INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. Verifica-se que a autora atua no feito representada 

por Santelmo João de Souza (fl. 15). Não se admite, no entanto, 

representação processual no Juizado Especial, afinal, havendo 

necessidade de comparecimento das partes nos atos processuais, esta, 

obrigatoriamente, dar-se-á pessoalmente (art. 9º, caput, da Lei nº 

9.099/95). Logo, por expressa vedação legal, não pode o incapaz figurar 

como parte em processo de competência do Juizado Especial, a teor do 

art. 8º da Lei Federal nº 9.099/95. COMPETÊNCIA DECLINADA. (Recurso 

Cível Nº 71006555775, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 

26/04/2017). RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. PESSOA REPRESENTADA NO POLO ATIVO. 

INTERNAÇÃO, EM RESIDENCIAL, DE LONGA DURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO 

DO FEITO ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. Segundo os artigos 9º e 10, ambos da Lei nº 

9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09, é vedado qualquer tipo de 

assistência ou intervenção de terceiros, excetuando-se a representação 

legal de advogados. No caso dos autos, embora não haja comprovação 

acerca da incapacidade da parte autora, trata-se de demanda ajuizada por 

representação, sendo de rigor o reconhecimento da incompetência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. RECURSO PREJUDICADO. 

COMPETÊNCIA DECLINADA, DE OFÍCIO, COM REDISTRIBUIÇÃO PARA A 

JUSTIÇA COMUM. (Recurso Cível Nº 71007267834, Segunda Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto 

Assumpção de Moraes, Julgado em 24/01/2018). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

REPRESENTAÇÃO DO AUTOR POR TERCEIRO. INCOMPETÊNCIA. 

Impossibilidade de representação processual de pessoa física em sede de 

Juizado Especial Cível. Evidenciada a incompetência dos Juizados 

Especiais, sejam eles Cíveis ou da Fazenda Pública. Inteligência dos arts. 

1º, 2º, §§ 1º e 4º, e art. 5º, parágrafo único da Lei nº 12.153/2009 e dos 

arts. 8º à 10 da Lei nº 9.099/95. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

DESACOLHIDO. (Conflito de Competência Nº 70066075219, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 09/09/2015). Pelo exposto, declaro a incompetência 

absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente ação, e a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito, com base no art. 51, II da lei 

9099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011990-26.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANE MARIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011990-26.2015.8.11.0006. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de Embargos a Execução interposto por OI S.A, 

versando sobre excesso de execução. Em cumprimento a sentença, o ora 

embargado requereu que fosse procedido o pagamento de R$ 8.498,60 

(oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) para 

satisfazer a condenação, momento em que a empresa embargante alega 

excesso na execução, já que o termo final da contagem dos juros e 

correção monetária estaria errado. Pois bem. Referente à condenação 

principal no âmago da decisão ficou estabelecido: Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao 

serviço não contratado; Oficiar, ao SPC e ao SERASA para 

providenciarem a imediata baixa do nome do Reclamante do cadastro de 

inadimplentes, referente à inclusão feita pela (s) Reclamada, no prazo de 

05 (cinco) dias; CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a 

título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).; Primeiramente cumpre destacar que a empresa embargante 

encontra-se em recuperação judicial, havendo orientações em relação aos 

processos em que esta é parte, conforme Aviso 37/2018 do 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, passa as seguintes orientações: “AVISO TJ nº 37/2018 

- O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de 

suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, 

da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de  R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l  d o  G r u p o  O I  P r o c .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001, que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial 

ou a créditos extraconcursais fato gerador constituído após 20.06.2016 e, 

por isso, não sujeito à Recuperação Judicial. 2. Os processos que tiverem 

por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor 

do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, 

e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 
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extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial." Dessa forma, o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais, pois o fato gerador foi constituído antes de 20/06/2016 e, por 

isso, o crédito deve ser atualizado somente até 20/06/2016 e não até 

01/01/2019, como procedeu o embargado em seu cálculo de execução. 

Os marcos da decisão são: Atualizada até 20/06/2016 Juros de 1% ao 

mês a partir da citação: 13/07/2015 Valor corrigido a partir do 

arbitramento: 26/06/2017 Honorários Advocatícios 15% Valor R$ 5.000,00 

reais Valor devido: R$ 6.407,42 Diante do exposto, resta comprovado que 

o cálculo apresentado pelo embargado estava errado em relação ao termo 

final da atualização, nessa perspectiva, os embargos devem ser acolhidos 

para considerar que o valor devido é R$ 6.407,42 (seis mil, quatrocentos e 

sete reais e quarenta e dois centavos). DISPOSITIVO Ante o exposto, 

opino pelo recebimento e PROVIMENTO da pretensão posta nos Embargos 

à execução interposto por OI S.A e DETERMINO que seja considerado o 

valor devido ao promovente o montante de R$ 6.407,42 (seis mil, 

quatrocentos e sete reais e quarenta e dois centavos) Bem como 

determino a emissão da respectiva certidão de crédito no valor de R$ 

6.407,42 (seis mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e dois centavos), 

para que o credor possa se habilitar nos autos da recuperação judicial. 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 17 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012821-74.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS (EXEQUENTE)

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT18213-O (ADVOGADO(A))

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012821-74.2015.8.11.0006. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. O recurso deve ser recebido e provido em parte. Trata-se de 

Embargos a Execução interposto por LOJAS AMERICANAS S.A, versando 

sobre excesso de execução. Em cumprimento a sentença, o embargado 

requereu o pagamento da condenação no valor de R$ 6.600,49 (seis mil e 

seiscentos reais, e quarenta e nove centavos) para satisfazer a 

condenação, apresentando cálculo de condenação. Primeiramente cumpre 

destacar que a aplicação dos juros devem ser na forma simples. Verifico 

que no âmago da decisão ficou estabelecido: Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) CONDENAR a 

Requerida a pagar aos Autores, a título de danos morais, a importância de 

R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Os marcos da decisão são: Atualizada até 19/09/2019 – 

Depósito de garantia do juízo Juros de 1% ao mês da citação: 19/01/2016 

Correção INPC da sentença: 02/08/2019 Valor R$ 4.000,00 reais Valor 

devido: R$ 5.788,05 Valor do depósito (19/09/2019): R$ 6.600,49 Dessa 

forma, tem-se que o cálculo apresentado pelo exequente, ora embargado, 

não demonstra o termo inicial dos juros de mora, nem mesmo se este foi 

aplicado na forma simples ou composta, sendo certo que encontra-se 

errado, tendo em vista o excesso em relação ao cálculo correto. Evidente 

que os cálculos estavam errados, nessa perspectiva, os embargos devem 

ser acolhidos parcialmente para considerar que o valor devido é de R$ 

5.788,05 (cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pelo recebimento e PROVIMENTO 

PARCIAL da pretensão posta nos Embargos à execução interposto por 

LOJAS AMERICANAS S.A e DETERMINO para considerar o valor devido ao 

promovente o montante de R$ 5.788,05 (cinco mil, setecentos e oitenta e 

oito reais e cinco centavos). EXPEÇA-SE alvará no montante de R$ 

5.788,05 (cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), 

devidamente atualizado para o embargado na conta informada. Bem como, 

proceda a devolução do valor excedente ao embargante. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro 

de 2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011528-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA GUILHERMINA BRANT POTIGUARA (TESTEMUNHA)

EPAMINONDAS CREMA DA SILVA (TESTEMUNHA)

LUCIANO LUNA SAMPAIO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011528-69.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A, JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DE CONTRATO DE SEGURO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA promovida por ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ em desfavor de JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS e OMNI S.A, alegando que adquiriu da ré 

um veículo Ford Ka Flex, ano 2010/2010, vermelho, duas portas, vidros 

verdes, ar condicionado, RENAVAM 215609514, placas NJW7886, no 

valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo R$8.000,00 (oito mil) 

pagos em dinheiro e o remanescente financiado junto a corré, sendo o 

veículo entregue em 09/01/2014. Aduz ainda que o veículo adquirido 

padece de danos, os quais não foram sanados, mesmo após ajuste junto 

ao Procon. Pelos fatos supra articulados pretende o AUTOR: a) obrigação 

de fazer para que a empresa Ré cumpra o quanto ajustado no Procon no 

tocante ao funcionamento do veículo; que as mesmas sejam condenadas 

a rever o valor das parcelas e da entrada para retirar os juros cobrados 

ilegalmente; b) sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização 

relativa a danos morais, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos 

reais). De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

matéria debatida não necessita de instrução probatória. As Requeridas 
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atribuiram a responsabilidade ao fabricante do produto, suscitando 

preliminar de ilegitimidade passiva a qual rejeito, pois, como comerciante, 

compõem a cadeia de fornecedores, sendo sua responsabilidade solidária 

e objetiva, conforme disciplinada pelo CDC. Ademais, foi a mesma que 

terceirizou o serviço à transportadora. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial por necessidade de perícia, sustentado 

pelas Requeridas, uma vez que as provas produzidas nos autos são 

suficientes para julgamento da demanda. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Nos termos do artigo 12 do CDC, a 

responsabilidade das Requeridas é objetiva, respondendo pelos danos 

causados ao consumidor, independente de culpa. Portanto, o presente 

caso faz jus às hipóteses do artigo 18 do CDC: substituição do produto 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou 

devolução do valor pago. Assim entendo que o valor pago pelo produto 

deve ser restituído, a título de danos materiais, de forma simples, pois não 

preenche os requisitos elencados no parágrafo único do artigo 42 do CDC. 

Quanto aos danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero dissabor. 

Houve descaso com o consumidor sugerindo a invocação da função 

dissuasória da responsabilidade civil. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR as 

Requeridas a cumprirem o acordo avençado na sede do Procon, quanto 

ao funconamento do veículo e reverem o valor das parcelas e da entrada 

para retirar os juros cobrados ilegalmente; b) CONDENAR as Requeridas a 

pagarem, solidariamente, a título de danos morais o valor total de R$ 

3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC , desde a citação 

(art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 

362 STJ). Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Dione Maikon Quintão da 

Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020026-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.F. LINS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8020026-57.2015.8.11.0006. REQUERENTE: WALTER SAES REQUERIDO: 

A.F. LINS - ME Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C ANTECIPAÇÃO DE URGÊNCIA 

proposta por WALTER SAES em desfavor de VIDRAÇARIA VIDROLINS, 

alegando que no ano de 2011, sem especificar a data, teria feito a 

encomenda de alguns vidros temperados junto à empresa reclamada 

sendo que uma parte desses teria sido entregue e a outra parte, sendo a 

seu ver a maioria dos vidros, não foi entregue. Aduz que aguardou até 

fevereiro de 2012 pela entrega dos vidros, contudo vendo que não seriam 

entregues comprou janelas venezianas e as instalou por conta própria 

porque precisava terminar a obra. Afirma que pagou pelas janelas que 

foram entregues, contudo, após 04 (quatro) anos a empresa RECLAMADA 

está cobrando pelas janelas que não foram entregues e ainda fez a 

inscrição indevida do nome do reclamante junto ao SPC/SERASA. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido apresentou contestação argumentando que a inscrição é 

devida, pois, o autor recebeu pelos produtos e posteriormente efetuou o 

pagamento de apenas algumas parcelas, remanecendo parcelar a serem 

adimplidas por parte do Reclamante. Temos que a conduta da Reclamada, 

sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os 

seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse mantido no cadastro restritivo de 

crédito por débito já pago. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que 

é cabível a indenização por danos morais. Em relação à fixação do 

“quantum” relativo aos danos morais, diante da inexistência de critérios 

legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, 

por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Assim, sopesando tais critérios, 
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aliados ao valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010752-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDISON DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010752-69.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GLEIDISON DE SOUZA 

SOARES REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por GLEIDISON DE SOUZA SOARES 

em desfavor de CITY LAR e ENERGISA S/A alegando que ter tentado 

participar do programa “Energia Solidaria” onde houve a participação da 

concessionária juntamente com a City Lar, e que durante o período de 

10/12/2014 à 30/04/2015 haveria 50% de desconto nos produtos da loja 

desde que o consumidora levasse um aparelho velho e comprasse um 

novo, com a intenção de reduzir os gastos dos consumidores. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

Requerido ENERGISA S/A arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. 

O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Rejeito a 

preliminar de de Iletigimidade Passiva suscistada pela reclamada CITY 

LAR, tendo em cista, que a mesma, era integrante do referido projeto 

social e que como pode se evidenciar era fornecedora dos 

eletrodomésticos que seriam contemplados a época pela referido 

programa social. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Por todo o exposto, tenho que 

a conduta das Reclamadas, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos. O autor não pode ser prejudicado pela 

má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado às Reclamadas, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Assim, sopesando tais critérios, 

aliados ao valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONDENAR as reclamadas solidariamente a 

pagarem à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) 

CONDENAR que as Reclamadas realizem a venda da TV da marca CCE de 

LED com 29” (vinte e nove polegadas), no valor de R$ 649,90 (seiscentos 

e quarenta e nove reais e noventa centavos) ao Reclamante nos termos 

do programa “Energia Solidária”, possibilitando que o mesmo efetue a troca 

de seu televisor usado pelo novo pagando para tanto 50% (cinqüenta por 

cento) do valor de venda, o que equivale a R$ 324,95 (trezentos e vinte e 

quatro reais e noventa e cinco centavos), devendo ainda entregar 04 

(quatro) lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas (que 

serão trocadas por 04 lâmpadas de LED no ato da entrega do 

eletrodoméstico) e a quantia de R$ 50,00 (cinqüenta reais), sendo que 

este valor será destinado para uma entidade social. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 
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único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012102-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AIRES ROCCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012102-92.2015.8.11.0006. REQUERENTE: FLAVIO AIRES ROCCA 

REQUERIDO: JUBA SUPERMERCADOS LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

FLÁVIO AIRES ROCCA em desfavor JUBA SUPERMERCADOS LTDA, 

alegando que e é funcionário da empresa J.P. DE ALBUQUERQUE –ME, 

empresa que realiza transporte e entregas para o Reclamado. No dia 24 

de novembro de 2014 o Reclamante estava realizando uma entrega no 

estabelecimento da Reclamada, quando subitamente foi ofendido, donde 

foi proferido os seguintes dizeres pelo conferente de mercadorias da 

empresa senhor Marcos Gomes “Você é um Burro, não sabe o que está 

fazendo, trabalha com isso a muito tempo e ainda é burro”, sendo que 

estes dizeres foram ditos na frente de diversas pessoas, e restou claro 

que o funcionário da reclamada usou de sua qualidade de superior para 

ofender o Reclamante. Não há no caso complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a preliminar de mérito 

de Coisa Julgada, alegando que o presente processo fora objeto de 

apreciação na justiça trabalhista e na naquela, o M.M. Juiz, entendeu pela 

sua improcedência, enretanto, tais alegações não merecem guarida, pois o 

Requerente esta se valendo do seu direito constitucional de provocar o 

judiciário. REJEITO a preliminar de Ilegetimidade Passiva suscitada pela 

Reclamada, tendo em vista, que as ofensas foram proferidas dentro do 

estabelecimento da reclamada e por um funcionário da qual a reclamada é 

responsável por suas ações ou omissões. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 

373 do CPC. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. O Requerido apresentou contestação impugnando as 

afirmações da exordial, afirmando que em busca da verdade dos fatos, 

procurou a requerida, por seus diretores, mais informações sobre os 

fatos, sendo que todos os funcionários ouvidos forma unânimes em dizer 

que nunca presenciaram ou souberam de fatos semelhantes, de forma 

que pode-se afirmar que os mesmos nunca ocorreram nas instalações da 

requerida. Entretanto, a testemunha em audiência de instrução e 

julgamento afirmou de forma categorica que foram proferidas ofensas pelo 

funcionário da reclamada em desfavor do Requerente. Tais elementos 

levam a conclusão que a abordagem feita a parte autora não foi realizada 

com cautela. O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, 

prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, 

a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente. 

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Requerido quanto ao 

dano sofrido pelo autor. No que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR o 

reclamado a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010673-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PORCELANATO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO NOGUEIRA JUNIOR OAB - PB14352 (ADVOGADO(A))

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DANIEL FERIQUETTI LOVO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010673-90.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SOLANGE HELENA 

SUERSUTH REQUERIDO: ELIZABETH PORCELANATO LTDA. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a julgamento. 

Trata-se Reclamação Cível proposta por SOLANGE HELENA SVERSUTH 

em face de ELIZABETH PORCELANATO LTDA. Diz, em síntese, que para a 

reforma de seu escritório adquiriu da reclamada pisos de primeira linha tipo 

Porcelanato, 120,96 mts savana 60x60 polido, sendo este fabricado pela 

ELIZABETH PORCELANATO, classe “A”, no valor de R$ 42,90 (quarenta e 

dois reais e noventa centavos) o metro, totalizando assim R$ 5.189,18 

(cinco mil cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos), contudo, ao 

receber o piso não percebeu nenhuma anormalidade, mas no momento em 

que o piso foi assentado verificou-se uma diferença na tonalidade dos 

pisos. Assim, informou a reclamada sobre o defeito e esta enviou um 

vendedor para verificar o ocorrido, mas que não resolveram o imbróglio. A 

reclamada por sua vez suscita preliminar de incompetência do juízo em 

razão da necessidade de realização de perícia, bem como preliminar de 

prescrição e no mérito informa que houve decadência, pois o produto foi 

adquirido em 2011 e a parte autora somente veio a reclamar o defeito em 

junho de 2012, bem como não prestou atenção nas orientações para 

instalação do produto. Foi realizada audiência de instrução e julgamento. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA Entendo pela rejeição da preliminar arguida, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a elucidação da controvérsia, bem 

como as provas documentais e testemunhais são suficientes para 

julgamento da lide. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO Não há que se falar em 
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prescrição, uma vez que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por se 

tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável ao consumidor, 

conforme se vê: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E 

MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito que culminou 

com a negativação do nome do autor Relação de consumo apreciada, de 

ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando reconhecida sua 

caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo mais favorável ao 

consumidor quanto à prescrição e decadência, nos casos em que 

aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação do prazo prescricional 

disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de 

serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em dezembro de 2004, 

sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do 

término do lapso temporal de cinco anos Reconhecimento da prescrição 

afastado - Impossibilidade de apreciação das demais matérias de mérito, 

uma vez que não realizada a instrução probatória Sentença anulada, 

determinando-se o prosseguimento do feito em primeiro grau, para que 

nova sentença seja proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 

00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2014) PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA 

Não restou configurado a decadência prevista no código de defesa do 

consumidor, pois restou demonstrado nos autos que logo após a 

verificação do defeito do produto a parte autora procurou a reclamada e 

tentou resolver administrativamente (e-mails) até a propositura da ação, 

sem resultado. Pois bem. Em atenta análise aos fatos e provas constantes 

nos autos verifico que parcial razão encontra a parte autora. No caso, 

extrai-se do depoimento do vendedor Daniel que a parte autora informou 

sobre o vício do produto, sendo que este se dirigiu até o local e verificou a 

diferença na totalidade do piso em toda a extensão da residência, na 

totalidade de 15% aproximadamente, ao que deveria ser trocado todo o 

piso. Ainda, vislumbro que a parte autora trouxe aos autos vários e-mails 

em que buscou solucionar o problema administrativamente do ano de 2012 

até 2015, sem solução por parte da reclamada. Desta foram, o dano 

material deve ser fixado no valor de R$ 5.189,18 (cinco mil cento e oitenta 

e nove reais e dezoito centavos), valor pago pela parte autora e não 

contestado pela reclamada, bem como o dano moral decorrente desse 

defeito devem ser reconhecidos, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 

do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à reclamada. Já no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$7.000,00 (sete mil reais), quantia 

requerida na exordial, e que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para: a) CONDENAR a reclamada 

a pagar o valor de a título de indenização por danos materiais no valor de 

R$ 5.189,18 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos) 

juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do 

efetivo prejuízo e; b) CONDENAR a reclamada em indenização por danos 

morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ARRUDA CASTRILLON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

GABRIELA MASCARENHAS FIUZA OAB - MG0126906A (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO OAB - MG150225 (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001792-15.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE 

ARRUDA CASTRILLON ALVES REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DE CONTRATO DE SEGURO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA promovida por MARIA DE FÁTIMA DE ARRUDA CASTRILON 

ALVES em desfavor de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 

LTDA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., alegando que no dia 

11/05/2016, a autora realizou uma compra na empresa Gazin Indústria e 

Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA (uma das Requeridas), de 

um aparelho celular marca Samsung, modelo Gran Prime G531 – Dual Chip, 

cor preta, Quadriband, n.º de série 353520076076231, no valor de R$ 

1.261,68 (um mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta e oito 

centavos), e, um chip Vivo SIM CARD avulso 4G, no valor de R$ 5,00 

(cinco reais), e de acréscimo como venda casada, um bilhete de seguro 

Zurich garantia estendida original, n.º do bilhete 5553010017194130, título 

394397, no valor de R$ 114,90 (cento e quatorze reais e noventa 

centavos). Aduz ainda, que após onze dias de uso, o aparelho celular 

apresentou defeitos, e então a requerente o levou para a loja Gazin, 

primeira requerida, e esta por sua vez, orientou que a própria requerente 

enviasse para a assistência técnica autorizada via Correios, e a 

requerente assim o fez. Entretanto, o celular retornou da assistência 

técnica e apresentou defeitos pela segunda vez. Novamente, a parte 

autora enviou o aparelho via Correios para a assistência técnica 

autorizada, o que não adiantou, permanecendo por mais uma vez os vícios 

no celular. Pela terceira vez seguida, o celular em comento apresentou 

defeito. A requerente foi até a loja Gazin, e esta última recolheu o aparelho 

em comento e informou para a autora que enviaria para assistência, fato 

que não ocorreu, ficando aparelho por mais de um mês sob seu poder 

dentro da loja, sem nenhum tipo de reparo e, quando a requerente foi à loja 

ver se o aparelho já havia retornado da assistência, o mesmo lhe foi 

devolvido sem qualquer manutenção ou conserto a autora, em 

novembro/2017, comprou na primeira Requerida uma televisão LEDUHD 

pelo valor de R$ 3.499,00 (três mil e quatrocentos e noventa e nove 

Reais). Sustenta que não foi possível a solução administrativa junto à 

primeira Requerida. Aduz, ainda, que um marceneiro constatou que o 

painel foi instalado incorretamente, não suportando o peso da TV. De 

plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de instrução probatória. A Requerida ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A. atribui a responsabilidade as demais 
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Requeridas, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva a qual rejeito, 

pois, como comerciante, compõe a cadeia de fornecedores, sendo sua 

responsabilidade solidária e objetiva, conforme disciplinada pelo CDC. 

Ademais, foi a mesma que terceirizou o serviço à transportadora. Rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de 

perícia, sustentado pela s Requerida GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA, uma vez que as provas produzidas nos autos são 

suficientes para julgamento da demanda. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Nos termos do artigo 12 do CDC, a 

responsabilidade das Requeridas é objetiva, respondendo pelos danos 

causados ao consumidor, independente de culpa. Portanto, o presente 

caso faz jus às hipóteses do artigo 18 do CDC: substituição do produto 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou 

devolução do valor pago. Assim entendo que o valor pago pelo produto 

deve ser restituído, a título de danos materiais, de forma simples, pois não 

preenche os requisitos elencados no parágrafo único do artigo 42 do CDC. 

Quanto aos danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero dissabor. 

Houve descaso com o consumidor sugerindo a invocação da função 

dissuasória da responsabilidade civil. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR as 

Requeridas a RESTITUIREM, solidariamente, o valor de R$ 1.261,68 (um mil 

duzentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), a título de 

danos materiais, que correspondente a quantia paga pelo produto, valor 

este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 

1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. b) 

CONDENAR as Requeridas a pagarem, solidariamente, a título de danos 

morais o valor total de R$ 3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros 

pelo INPC , desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a 

partir dessa decisão (Súmula 362 STJ). Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003679-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL SEVERINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003679-34.2016.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova apresentada 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece, afirmando não possuir qualquer 

relação jurídica com a requerida. A requerida contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. A reclamada carreou aos autos cópia de gravação 

telefônica, em que o reclamante confirma a contratação do plano 

telefônico que ensejou a negativação objeto da ação, através da 

confirmação de seus dados, comprovando assim a contratação e o débito. 

E não havendo comprovação de quitação dos débitos, não há que se falar 

em inexistência dos mesmos. A promovida formulou pedido contraposto e 

requereu a condenação da promovente ao pagamento de R$ 115,87 

(cento e quinze reais e oitenta e sete centavos), referente ao valor do 

débito em aberto. O reclamante manifestou-se requerendo a extinção do 

feito, alegando necessidade de perícia técnica na gravação. Contudo, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, provavelmente ocorreram da forma narrada 

na contestação. Não havendo que se falar em ilicitude da prova produzida, 

uma vez que na gravação foram confirmados vários dados pessoais do 

reclamante. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Quanto ao pedido de extinção do feito, ante a desistência da 

ação por parte da Requerente, o mesmo não merece prosperar, tendo em 

vista os fortes indícios de litigância de má-fé, já que comprovada a 

contratação e a existência do débito, conforme enunciado 90 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte promovente nos 

órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida na inicial. Por outro lado, julgo procedente o pedido 

contraposto, bem como opino pela condenação da parte promovente ao 

pagamento do valor R$ 115,87 (cento e quinze reais e oitenta e sete 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. E condeno a parte reclamante 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 
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Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 10 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011304-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI CUIABANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011304-97.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROZINEI CUIABANO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ROZINEI CUIABANO DA SILVA 

em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, resultante da 

conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Ressai dos autos que o promovente foi aprovado 

para o cargo de Guarda, do município, com entrada em exercício datada 

de 10/02/2010. Conforme extrai-se da petição inicial o promovente foi 

nomeado e entrou em exercício no ano de 2010, em razão da prescrição 

quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos 

anteriores à data da propositura da demanda (01/07/2016), em 

interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos do 

Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada prescrita 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. Não havendo 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou outras 

prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe 

sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA 

MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não 

se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores 

públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA 

pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em que os 

vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir 

de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que não 

recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles 

que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, 

possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual 

fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente comporta 

acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. STJ no 

sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade 

real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência 

dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo 

causou perdas aos seus servidores e membros, violando o Princípio da 

Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês 

de competência como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 
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ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011869-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS MARTINS CASTILHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011869-61.2016.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA DE JESUS 

MARTINS CASTILHO PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por PAULO 

CESAR PEREIRA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial 

sustenta que é servidora pública do Estado de Mato Grosso. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu recomposição da diferença 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos servidores 

públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, 

ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia o 

recebimento desta diferença. Ocorre que o Diário Judicial do Estado de 

Mato Grosso, fez circular na edição do dia 13/09/2019, a Súmula 10, da 
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Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que dispõe que os 

servidores do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão do Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15 de setembro de 1994. Diante do exposto, forte no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido inicial, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003712-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TOMASIA CEBALHO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003712-24.2016.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, apresentou gravação 

telefônica em que um homem aceita as condições de um contrato, não 

tendo nenhuma ligação com o processo em questão, já que a parte 

reclamante é mulher. Importante destacar que na gravação juntada aos 

autos não há nenhuma confirmação de dados pessoais, não servindo 

como prova da contratação, bem como não foi juntado qualquer contrato 

assinado apto a provar a contratação e a existência do débito que motivou 

a negativação em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome da parte requerente nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, já que a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Contudo, 

pelo que evidenciam os documentos trazidos aos autos, especificamente 

o extrato das negativações juntado com a inicial, se vê que a parte 

reclamante conta com outra restrição comercial anterior a negativação 

objeto da ação. Resta comprovado que a outra restrição foi discutida em 

juízo, através do processo n. 1003704-47.2016.8.11.0006, sendo 

considerada legítima após sentença transitada em julgado, concluindo-se 

que a restrição comercial imposta pela reclamada não trouxe nenhum 

prejuízo ao reclamante. Dessa forma, no que concerne aos danos morais, 

em análise à declaração juntada nos autos, verifica-se que a parte autora 

possui OUTRA RESTRIÇÃO ANTERIOR, devendo ser aplicada a súmula 

385 do STJ: SÚMULA 385/STJ Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Não 

pode se dizer moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como 

os noticiados no extrato do SPC. Não é possível reconhecer que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria 

incomum. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada 

na inicial, para declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte requerente das 

entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002390-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002390-66.2016.8.11.0006. Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi devidamente intimada 

através de seu(sua) advogado(a), para comparecer à audiência 

designada, e não compareceu, conforme termo de audiência juntado aos 

autos. Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à 

audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência, 

ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente assistida por 

advogado constituído. Além do que a Reclamante nada manifestou mesmo 

após a audiência. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Fica condicionado que para intentar a mesma 

ação contra a parte reclamada, deverão ser recolhidas as respectivas 

custas processuais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002485-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE AUGUSTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002485-96.2016.8.11.0006. Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi devidamente intimada 

através de seu(sua) advogado(a), para comparecer à audiência 

designada, e não compareceu, conforme termo de audiência juntado aos 

autos. Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à 

audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência, 

ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente assistida por 

advogado constituído. Além do que a Reclamante nada manifestou mesmo 

após a audiência. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Fica condicionado que para intentar a mesma 

ação contra a parte reclamada, deverão ser recolhidas as respectivas 

custas processuais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003659-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELDINA CONCEICAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003659-43.2016.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. Sustenta a parte requerente que seu nome está inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece. Nota-se que 

a reclamada, apesar de ter sido citada, não compareceu à sessão de 

conciliação e deixou de apresentar contestação, tornando-se revel. 

Assim, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento 

da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência 

da parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a 

procedência do pedido se impõe, máxime quando não infirmados pelas 

provas existentes nos autos. Destarte, a reclamada não apresentou 

qualquer elemento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na 

inicial. Não há nos autos nenhum documento assinado pelo reclamante, a 

fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Em análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil, que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341, do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

assim sendo, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante no que pertine ao débito reclamado, mister se faz o 

acolhimento do pedido inicial. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial é medida que se impõe. Contudo, pelo que evidenciam os 

documentos trazidos aos autos, especificamente o extrato das 

negativações juntado com a inicial, se vê que a parte reclamante conta 

com outras restrições comerciais anteriores a negativação objeto da ação. 

Resta comprovado que as outras restrições foram discutidas em juízo, 

através do processo n. 1003657-73.2016.8.11.0006, que foi extinto por 

ausência do autor em audiência de conciliação, concluindo-se que a 

restrição comercial imposta pela reclamada não trouxe nenhum prejuízo ao 

reclamante. Dessa forma, no que concerne aos danos morais, em análise 

à declaração juntada nos autos, verifica-se que a parte autora possui 

OUTRAS RESTRIÇÕES ANTERIORES, devendo ser aplicada a súmula 385 

do STJ: SÚMULA 385/STJ Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Não pode se 

dizer moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como os 

noticiados no extrato do SPC. Não é possível reconhecer que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria 

incomum. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada 

na inicial, para declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte requerente das 

entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011694-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO RIBEIRO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011694-67.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE DIVINO RIBEIRO 

BATISTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JOSE DIVINO RIBEIRO BATISTA 

em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido não 

apresentou contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, 

resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que o promovente 

foi aprovado para o cargo de auxiliar de serviços gerais, com entrada em 

exercício datada de 20/12/2011. Conforme extrai-se da petição inicial o 

promovente foi nomeado e entrou em exercício no ano de 2011, em razão 

da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 

05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(01/07/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. 

Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou 

outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em 

que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, 

a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que 

não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão 

pela qual fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente 

comporta acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. 

STJ no sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo 

da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a 

unidade real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o 

Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando 

o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último 

dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 

8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei 

nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da 

União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a 

maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores 

pertencentes a todos os entes federados deveriam ser convertidos em a 

Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. Desnecessária a previsão 

orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não 

de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). 

VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada 

pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO 

CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO 

– NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 

11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo 

dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 
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5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011353-41.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDUARDO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por EDUARDO JOSE DA SILVA em 

face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, resultante da 

conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Ressai dos autos que o promovente foi aprovado 

para o cargo de motorista, com entrada em exercício datada de 

22/03/2010. Conforme extrai-se da petição inicial o promovente foi 

nomeado e entrou em exercício no ano de 2010, em razão da prescrição 

quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos 

anteriores à data da propositura da demanda (07/07/2016), em 

interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos do 

Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada prescrita 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. Não havendo 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou outras 

prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe 

sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA 

MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não 

se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores 

públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA 

pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em que os 

vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir 

de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que não 

recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles 

que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, 

possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual 

fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente comporta 
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acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. STJ no 

sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade 

real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência 

dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo 

causou perdas aos seus servidores e membros, violando o Princípio da 

Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês 

de competência como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 
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PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011295-38.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARINA CUIABANO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARINA CUIABANO DA SILVA 

em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, resultante da 

conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte promovente foi 

aprovada para o Prof. Lic. em letras, com entrada em exercício datada de 

17/02/2000. Conforme extrai-se da petição inicial o promovente foi 

nomeado e entrou em exercício no ano de 2000, em razão da prescrição 

quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos 

anteriores à data da propositura da demanda (01/07/2016), em 

interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos do 

Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada prescrita 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. Não havendo 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou outras 

prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe 

sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA 

MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não 

se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores 

públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA 

pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em que os 

vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir 

de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que não 

recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles 

que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, 

possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual 

fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente comporta 

acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. STJ no 

sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade 

real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência 

dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo 

causou perdas aos seus servidores e membros, violando o Princípio da 

Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês 

de competência como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 
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no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 
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9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011296-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011296-23.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MIGUELINA DE SOUZA 

BENEVIDES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MIGUELINA DE SOUZA 

BENEVIDES em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido 

apresentou contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, 

resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte 

promovente foi aprovada para o cargo de auxiliar de serviços gerais, com 

entrada em exercício datada de 05/08/2002. Conforme extrai-se da petição 

inicial o promovente foi nomeado e entrou em exercício no ano de 2002, 

em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos 

relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(01/07/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. 

Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou 

outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em 

que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, 

a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que 

não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão 

pela qual fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente 

comporta acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. 

STJ no sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo 

da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a 

unidade real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o 

Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando 

o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último 

dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 

8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei 

nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da 

União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a 

maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores 

pertencentes a todos os entes federados deveriam ser convertidos em a 

Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. Desnecessária a previsão 

orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não 

de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). 

VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada 

pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO 

CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO 

– NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 

11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo 

dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 
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expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011196-73.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011196-73.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: EDSON MARTINS EXECUTADO: 

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. DECIDO. O autor, devidamente intimado, a 

manifestar acerca da penhora positiva no rosto dos autos do processo 

que corre na 4ª Vara Federal da Comarca de Goiânia, no entanto, 

quedou-se inerte, impondo-se a extinção do processo, que não pode 

eternizar-se no tempo por omissão do Reclamante. Ante o exposto, nos 

termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. Sem 

custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CÁCERES, 18 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-75.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIT OPERACOES COMERCIAIS LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010588-75.2013.8.11.0006. REQUERENTE: TIAGO APARECIDO NUNES 

SIMAO REQUERIDO: BIT OPERACOES COMERCIAIS LTDA ME - ME Vistos, 

etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. 

DECIDO. O autor, devidamente intimado, acerca do prosseguimento da 

execução, no entanto, quedou-se inerte, impondo-se a extinção do 

processo, que não pode eternizar-se no tempo por omissão do 

Reclamante. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CÁCERES, 18 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005275-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005275-48.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON FRANCISCO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer proposta por EDSON FRANCISCO DE 

SOUZA em face de BANCO CONSIGNADO BONSUCESSO. Diz, em 

síntese, que contratou um empréstimo de nº. 00104191671, com o Banco 

promovido em 2015 no valor de R$ 2.307,97 (dois mil, trezentos e sete 

reais e noventa e sete centavos) em 96 parcelas de R$ 66,72 (sessenta e 

seis reais e setenta e dois centavos) perfazendo um total de R$ 6.405,12 

(seis mil, quatrocentos e cinco reais e doze centavos), sendo que a taxa 

de juros deveria ser de 2,28% ao mês, contudo, conforme Tabela de 

Taxas e Juros do DECON a taxa cobrada na verdade refere-se a 2,66% 

ao mês, ou seja, 0,38% de juros a mais. Ainda, a parte reclamada cobra 

juros compostos que não estão previstos no contrato, motivo pelo qual 

requer a revisão do contrato. A liminar foi deferida. Pois bem. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada 

(perícia contábil sobre os juros contratuais), que envolve cálculos 

complexos que dependem de fórmulas matemáticas, não havendo como 

se proceder através de simples cálculos aritméticos, portanto, vejo a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá 

gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o 

exposto, REVOGO a liminar face à incompetência do Juizado Especial para 

apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005243-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005243-43.2019.8.11.0006. REQUERENTE: HORACIO CUSTODIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de 

Quitação proposta por HORACIO CUSTODIO DA SILVA em face de 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Diz, em síntese, que é 

servidor público estadual e que solicitou à reclamada a disponibilização do 

valor de R$ 517,19 (quinhentos e dezessete reais e dezenove centavos), 

em 22.10.2010, contudo, não havia a descrição no contrato do custo 

efetivo com e sem incidência de juros e ainda na época possuía margem 

para obter juros de 1 e 2% ao mês, sendo que de Jan/2011 até Jun/2019 

já pagou o equivalente a R$ 23.790,62 (vinte e três mil, setecentos e 

noventa reais e sessenta e dois centavos). Alega que a presente ação é 

cabível no juizado especial, pois, o enunciado 12 do FONAJE permite a 

realização de perícia informal. Pois bem. A competência absoluta, em 

razão da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de 

Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de 

ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída 

ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a 

ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia 

contábil sobre os juros contratuais), que envolve cálculos complexos que 

dependem de fórmulas matemáticas, não havendo como se proceder 

através de simples cálculos aritméticos, portanto, vejo a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade. Ademais, a hipótese não se enquadra no artigo 35 da lei 

9099/95 e FONAJE 12 que trata exclusivamente de perícia informal 

(constatação) a ser realizada pelo juiz em audiência. Nessa esteira, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 

causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para 

apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 
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apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005241-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRUZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005241-73.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VANESSA CRUZ RAMOS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito proposta por VANESSA CRUZ 

RAMOS em face de BANCO BMG S.A. Diz, em síntese, que é servidora 

pública estadual e que solicitou empréstimo da reclamada que deveria ser 

descontado o valor de R$ 468,76 (quatrocentos e sessenta e oito reais e 

setenta e seis centavos), contudo, no contrato não há informações sobre 

o custo efetivo dos juros, data de início e fim dos descontos e que de 

fev/2011 à julho/2019 já pagou o equivalente a R$ 33.914,88 (trinta e três 

mil novecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), bem como está 

sendo realizado a capitalização dos juros de forma indevida. Pois bem. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada 

(perícia contábil sobre os juros contratuais), que envolve cálculos 

complexos que dependem de fórmulas matemáticas, não havendo como 

se proceder através de simples cálculos aritméticos, portanto, vejo a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá 

gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005240-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA AMARAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005240-88.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DALVA AMARAL DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito proposta por MARIA 

DALVA AMARAL DA SILVA em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Diz, em síntese, que é servidora pública estadual e 

que solicitou empréstimo da reclamada que deveria ser descontado o valor 

de R$ 132,51 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), 

contudo, no contrato não há informações sobre o custo efetivo dos juros, 

data de início e fim dos descontos e que de Abr/2014 até Jul/2019 já foram 

descontados o valor de R$ 15.354,58 (quinze mil trezentos e cinquenta e 

quatro reais e cinquenta e oito centavos), bem como está sendo realizado 

a capitalização dos juros de forma indevida. Pois bem. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até 

mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código 

de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de 

ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída 

ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a 

ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia 

contábil sobre os juros contratuais), que envolve cálculos complexos que 

dependem de fórmulas matemáticas, não havendo como se proceder 

através de simples cálculos aritméticos, portanto, vejo a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá 

gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004288-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004288-12.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROBERTO CESAR SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 
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processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 

330, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por ROBERTO CESAR SOUZA DA SILVA em face de CENTRO DE 

EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA, FACULDADE DO PANTANAL – FAPAN. 

Diz, em síntese, que é acadêmico da Faculdade do Pantanal – FAPAN, 

aluno regular do curso de Fisioterapia, tendo ingressado no referido curso 

no semestre 2016/1, contudo, no ano de não consegui realizar a matricula 

nos dois semestres do ano de 2018 e para realizar a matricula no segundo 

semestre de 2019 celebrou um acordo dos débitos com a reclamada no 

valor de R$ 8.458,33 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta 

e três centavos), contudo, mesmo após quitado a acordo a reclamada se 

nega a realizar a matrícula sob o fundamento que existe um débito no valor 

de R$ 7.682,03 (sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e três 

centavos). A reclamada em contestação alegando que acordo celebrado 

não contemplava os débitos do ano de 2017. Pois bem. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Em atenta análise às provas dos autos verifico que a parte autora trouxe 

aos autos comprovantes do acordo celebrado com a reclamada, bem 

como do pagamento realizado, ao que se extrai do documento que o 

referido acordo se refere a todos os então débitos da parte autora. 

Cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, 

sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Desta forma, tendo sido 

quitado o acordo a declaração de inexistência de débito é medida que se 

impõe, bem como a obrigação de realizar a matrícula do autor. Porém, em 

que pese o ato ilícito praticado pela parte reclamada, o fato é que a parte 

reclamante não comprovou fato que ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento, pois já é pacífico na jurisprudência que a simples cobrança 

sem maiores consequências não é passível de indenização por danos 

morais, senão vejamos: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – 

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO 

PLANO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM 

CONTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO 

EM DUPLICIDADE - MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO 

ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento 

de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para: a)CONDENAR a parte reclamada a 

realizar a devida matrícula do autor, sendo reaberto o prazo; b) 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 7.682,03 (sete mil, 

seiscentos e oitenta e dois reais e três centavos); , extinguindo com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004990-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PAGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004990-55.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARCO ANTONIO PAGEL 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo 

ao breve relato dos fatos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO 

ADQUIRIDO ajuizada por MARCO ANTONIO PAGEL em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-UNEMAT alegando é servidor efetivo da segunda Ré UNEMAT, 

onde ocupa o cargo de Docente do Ensino Superior, e, que pleiteia obter, 

através da presente ação, declaração judicial para validar o Ato 

Administrativo nº 008/SEPLAG/2019, concernente à mudança de regime 

de trabalho de 20h para 40h, em dedicação exclusiva DE, e, via de 

consequência, mudança dos subsídios, classe e nível. Aduz que 

requereu, via administrativa, referida mudança de regime, cujo pedido foi 

autuado sob nº 64535/2017, obteve parecer favorável e aportou na 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SEPLAG na data de 

01/02/2019, onde se encontra parado até a propositura desta ação. O 

Estado, em sede de contestação, argumentou no sentido de que em vista 

da situação de calamidade financeira em que se encontra, baixou o 

seguinte Decreto nº 07, de 17/01/2019. Empós transcurso de prazo do 

decreto supra referido, sem solução definitiva ou plausível, o Réu resolveu 

prorrogar o prazo de vigência da situação de calamidade financeira no 

âmbito da Administração Pública Estadual, com o objetivo de reequilibrar as 

contas públicas e suprir as necessidades imediatas estatais, para alcance 

dos devidos fins, o que fez através do Decreto nº176, de 17/07/2019. 

Assim se encontra impossibilitado de atender os pleitos da parte autora. 

REJEITO a preliminar de Ilegitimidade Passiva aventada pela FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, haja vista, 

que o autor é servidor de carreira na referida instituição de ensino e todo 

e qualquer pleito que comtemple sobre alteração/modificação de horas 

trabalhadas, à universidade deverá ser Instada a se manifestar, desta 

forma, não há que se falar em Ilegitimidade processual por parte da 

Requerida. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. A carreira dos docentes da educação 

superior, no âmbito da Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso-UNEMAT, é disciplinada pela Lei Complementar n.320/2008 que foi 

alterada em 2014 pela Lei Complementar n. 534/14. Desta forma, na gestão 

da carreira de seus docentes, a UNEMAT e o Estado de Mato Grosso 

devem observar o que preceitua a citada lei na qual consta, 

expressamente, que: Art. 17 Todo integrante da Carreira dos Docentes da 

Educação Superior terá direito à alteração de regime de trabalho para 

tempo integral, com dedicação exclusiva, mediante solicitação formal à 

instância competente. Assim sendo, de acordo com o teor do art. 17 da 

L.C n.320/2014, o direito de mudança de regime é estabelecido em lei, 

bastando haver pedido formal perante o setor competente, que está, 

preenchido os requisitos formais, vinculado ao comando da lei que é fazer 

o enquadramento no novo regime. Orbitando o art. 17 da LM n.320/2014, 

vêm outras normas quanto ao regime de trabalho no âmbito na ré UNEMAT 

e que corroboram e muito. Veja que o art. 14, com a redação nova, é 

taxativo ao dizer que o regime de trabalho preferencial é o tempo integral, 
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ou seja, a dedicação exclusiva destinados aos docentes enquadrados 

nas classes A,B,C,D e E. Art. 14 O regime de trabalho de Tempo Integral, 

de 40 horas semanais, em Dedicação Exclusiva, é o regime preferencial 

de trabalho docente na UNEMAT. § 1º O docente em regime de trabalho de 

Tempo Integral em Dedicação Exclusiva terá as suas atividades 

distribuídas entre ensino, pesquisa, extensão e, eventualmente, gestão 

universitária, com 12 (doze) horas semanais de aulas na graduação. § 2º 

O regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva, 

destinar-se-á a todos os Docentes integrantes da Carreira dos Docentes 

da Educação Superior da UNEMAT, que estejam enquadrados nas classes 

A, B, C, D e E, ressalvados o disposto no § 4º do Art. 23. Os réus já 

evidenciaram reconhecer o direito do autor, pois o requerimento foi 

formalmente instruído, analisado pelas instâncias necessárias, com 

pareceres favoráveis, inclusive do setor de orçamento da UNEMAT, todos 

corroborados com Pareceres da PGE/MT. Assim, demonstrado pelo autor 

o preenchimento dos requisitos legais, faz jus a mudança de regime de 

trabalho. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial para declarar mudança no regime de trabalho do autor de 20h 

para 40h, em dedicação exclusiva, validando o ato administrativo n. 

008/SEPLAG/2019 e por consequência passem a pagar, após a mudança 

futura, os subsídios indicados para o nome regime de acordo com a 

classe e nível do Autor atualmente estabelecido em R$.13.584,48 (treze 

mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004244-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004244-90.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. A parte reclamada informou o 

pagamento do acordo realizado à parte autora (ID 28967417). Ante o 

exposto, HOMOLOGO o respectivo pagamento e, com isso, JULGO 

EXTINTO o presente feito, o que faço com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “a”, c.c. o art. 316, o art. 354, o art. 924, inciso 

II e o art. 925, todos do NCPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011103-13.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIS DA CONCEICAO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011103-13.2013.8.11.0006. Vistos. Diante do pagamento voluntário do 

valor da condenação, e tendo o reclamante requerido o levantamento dos 

valores, concordando com os cálculos do executado. E ainda, já havendo 

o levantamento total do valor depositado, e não havendo insurgência das 

partes, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, 

julgo extinta a presente execução. Intimem-se as partes. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a ausência de manifestação da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Gabriela Fernandes 

C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014835-07.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDA GRILLO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA QUINTAO FERNANDES NEVES OAB - RJ0095434A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM CELULAR S.A. (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8014835-07.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: LEONARDA GRILLO NEVES 

EXECUTADO: BRASIL TELECOM CELULAR S.A. (OI) Vistos, etc. 

Dispensado o relatório conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por OI S/A. 

No caso, requer o impugnante, seja recebida a presente Impugnação, 

declarando o Excesso na execução. O pleito merece acolhimento. 

Considerando que a parte executada está em situação prevista no 

Enunciado nº 51 do FONAJE, DEVEM SER OBSERVADAS AS SEGUINTES 

ORIENTAÇÕES: ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). No 

presente caso, trata-se de crédito concursal, e por isso está sujeito a 

Recuperação Judicial, consoante as recomendações enviadas pelo 

cartório da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital (Rio de Janeiro), 

através do Ofício 604/2018/OF, local onde tramita o processo de 

Recuperação Judicial da executada OI S.A. A parte executada aponta 

como valor correto o montante R$11.664,38 (onze mil, seiscentos e 

sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), visto que se trata de 

crédito concursal, ou seja, anterior ao deferimento da recuperação judicial 

devendo a atualização ser calculada até 20/06/2016. A parte Exequente 

concordou com os valores (ID 23750617). Assim, JULGO PROCEDENTE a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo Executado 

OI S/A, expeça-se a certidão de crédito no valor de R$11.664,38 (onze mil, 

seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Após, proceda-se com as baixas e 

anotações necessárias e remeta-se o feito ao arquivo. Submeto os autos 
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ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011830-69.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA DA CRUZ LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011830-69.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: ALINE APARECIDA DA CRUZ 

LEITE EXECUTADO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. 

DECIDO. O autor, devidamente intimado, a indicar bens passíveis de 

penhora e requerer o que entender de direito, no entanto, quedou-se 

inerte, impondo-se a extinção do processo, que não pode eternizar-se no 

tempo por omissão do Reclamante. Ante o exposto, nos termos do art. 

485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CÁCERES, 18 de março de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004603-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004603-40.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VANIA DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer proposta por VANIA DE OLIVEIRA SILVA em face de VIVO - 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, é cliente da reclamada 

possuindo a linha (65) 9.9219-6809, contudo, foi surpreendida com 

cobranças referente a uma linha telefônica n. (84) 98145-0208 esta 

habilitada na cidade de Acari – RN local que desconhece, razão pela qual 

requer o cancelamento da linha, declaração de inexistência dos débitos da 

mesma e indenização por danos morais. A reclamada em contestação 

alegando que a parte autora contratou os serviços. FALTA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL - DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO Quanto à preliminar de incompetência territorial por ausência 

de comprovante de endereço em nome próprio, o inciso II do artigo 319 do 

NCPC prevê a necessidade de INDICAÇÃO, que a jurisprudência já 

assentou ser suficiente, do domicílio e residência da parte postulante na 

petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de 

comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao 

cumprimento do requisito legal. Assim, demonstra-se que o comprovante 

de residência não é documento essencial à propositura da demanda, de 

forma a causar a extinção do feito, tendo em vista que não está prevista 

sua obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO 

INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de novo 

posicionamento. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, 

determina que basta a mera indicação do endereço da parte autora para 

recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do 

comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, 

deixo de acolher a preliminar de falta de documento essencial por 

ausência de comprovante de endereço em nome próprio. Pois bem. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Em atenta análise às provas dos autos verifico que a parte 

autora não nega que é cliente da reclamada, mas, apenas nega a 

titularidade da linha (84) 98145-0208 esta habilitada na cidade de Acari – 

RN, ao que a parte reclamada não trouxe aos autos provas da 

contratação da referida linha. Cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Desta forma, tendo sido demonstrado que a parte autora não 

contratou o serviço o cancelamento do contrato e declaração de 

inexitência de débito é medida que se impõe. Porém, em que pese o ato 

ilícito praticado pela parte reclamada, o fato é que a parte reclamante não 

comprovou fato que ultrapassa a linha do mero aborrecimento, pois já é 

pacífico na jurisprudência que a simples cobrança sem maiores 

consequências não é passível de indenização por danos morais, senão 

vejamos: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – ALEGAÇÃO DE 

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO PLANO – 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO EM 

DUPLICIDADE - MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO 

ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento 

de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para: a) CANCELAR a linha (84) 98145-0208, 

habilitada na cidade de Acari – RN, em nome da parte autora; b) 

DECLARAR a inexistência dos débitos referente à mesma, extinguindo 

com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 
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apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-29.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER CICERO DE MORAES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIVANIA DE ALMEIDA MENDES OAB - 002.939.211-05 (REPRESENTANTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000909-29.2020.8.11.0006. AUTOR: HELDER CICERO DE MORAES 

FERREIRA REPRESENTANTE: RIVANIA DE ALMEIDA MENDES REU: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão posta 

em Juízo. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulado com pedido 

de danos morais e tutela de urgência, proposta por Helder Cicero de 

Moraes Ferreira, representado por sua curadora Rivania de Almeida 

Mendes, em desfavor do Banco Bradesco S.A.. É o breve relato. DECIDO. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente Helder 

Cicero de Moraes Ferreira vem aos autos representado pela Sra. Rivania 

de Almeida Mendes, na qualidade de curadora do Autor. Ocorre que no 

Juizado Especial Cível é vedada a figura da representação, considerando 

o que dispõe o art. 9º da Lei n. 9.099/95. Vejamos: Art. 9º Nas causas de 

valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, 

podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a 

assistência é obrigatória. (grifo nosso) Nesse sentido, segue 

entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE 

PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O 

AUTOR SER REPRESENTADO POR PROCURADOR NOS JUIZADOS. ART. 

8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, "CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A 

REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. AUTORA QUE POSTULA EM 

NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, O QUE É VEDADO PELO ART. 6º DO 

CCB. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM 

BASE NO ART. 51, INC. IV, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005110937, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/01/2015). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005110937 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de 

Julgamento: 29/01/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2015) Ademais, o art. 8º da 

citada lei 9.099/95 é expressa quanto a impossibilidade de incapaz ser 

parte no Juizado Especial, leia-se: “Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente 

civil.” Desse modo, nos termos do disposto no artigo 51, inciso IV, da Lei 

nº 9.099/95, sobrevindo qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei, extingue-se o processo sem julgamento de mérito. Assim, ante 

inadmissibilidade do procedimento instituído pela lei do Juizado Especial, 

julgo extinto o presente feito, com fulcro no artigo 51, incisos II e IV, da Lei 

9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 18 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004061-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIVALDO DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004061-22.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLEIDIVALDO DE MIRANDA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória. Em que pese os argumentos da parte autora, sua 

pretensão não merece acolhimento. Isso porque embora o reclamante 

alegue desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu nome 

no cadastro de devedores, a requerida comprovou nos autos que o 

apontamento é oriundo de serviço de telefonia móvel contratado pelo 

autor, que deixou de realizar os pagamentos conforme os termos do 

contratado. O reclamante, por sua vez, sequer manifestou-se a respeito 

do contrato assinado por ela em sede de impugnação, que aliás, é 

genérica e não traz argumento nenhum que aproveite para sua pretensão, 

levando a conclusão de que efetivamente houve a contratação dos 

serviços de telefonia na linha (65) 9660-8029. Assim, em razão da 

inadimplência do reclamante com os serviços de telefonia contratados, os 

débitos totalizaram a cifra de R$ 147,79 (cento e quarenta e sete reais e 

setenta e nove centavos), objeto de apontamento do nome da parte autora 

no rol de inadimplentes. Portanto, além de demonstrar a existência de 

relação jurídica, que o reclamante dizia não reconhecer, a requerida 

demonstrou ainda que o reclamante encontra-se inadimplente com o 

pagamento de faturas do serviço de telefonia. Como é lógico, cabia a parte 

autora demonstrar a evidenciação de que as faturas pela utilização do 

serviço de telefonia estão quitadas, através de exibição de recibos 

circunstanciados. Legítima, portanto, a inscrição do nome da parte autora 

no cadastro de proteção ao crédito em razão da inadimplência do débito 

objeto da lide. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal 

responsabilidade a requerida, já que tal obrigação não era sua. Logo, por 

tais considerações de rigor a improcedência dos pedidos. Com efeito, há 

que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois 

ficou evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, 

objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional 

justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a 

existência da dívida e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, 

quando, na realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha 

telefônica fornecida pela reclamada. Assim, verificada a litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil 

deve a parte ser condenada ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Por fim, uma vez que a 

reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome do 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 147,79 (cento 

e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), sobre o qual incide 

correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por CLEIDIVALDO DE MIRANDA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e julgo extinto o processo com 

análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de CLEIDIVALDO DE MIRANDA 

SILVA, e condeno a reclamante ao pagamento de R$ 147,79 (cento e 

quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% a.m., 

contados do vencimento do débito; bem como a multa de 2% a título de 

litigância de má-fé, e de honorários advocatícios de 10%, este sobre o 

valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no artigo 487, inc. 

I, do CPC. Sem condenação em custas processuais e de honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 29 

de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. 
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HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 29 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006874-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL - VEJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006874-56.2018.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, e diante da ausência de 

necessidade de realização de prova pericial, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que 

sofreu abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por 

parte da reclamada, que manteve cobrança relativa a um contrato já 

cancelado. Sustenta o autor que possuía contrato com a requerida para 

fornecimento de duas revistas, porém que em 14/05/2018 solicitou o 

cancelamento do contrato via correspondência, que foi recebida via AR no 

dia 23/05/2018, contudo continuou a receber os produtos e as cobranças 

em débito no seu cartão de crédito, ou seja, em período posterior a data do 

pedido de cancelamento. Nota-se que a reclamada, apesar de ter sido 

citada, não compareceu à sessão de conciliação, e deixou de apresentar 

contestação, tornando-se revel. Assim, deve ser imposto os efeitos da 

revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da 

Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime 

quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. Destarte, a 

reclamada não apresentou qualquer elemento apto a provar a legalidade 

da cobrança, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na 

inicial. Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil, que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito, e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341, do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em assim sendo, não havendo 

prova desconstitutiva do direito da parte reclamante no que pertine a 

cobrança ilegal, mister se faz o acolhimento do pedido inicial. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial é medida que se impõe. 

Registre-se que é responsabilidade do credor, proceder o cancelamento 

do contrato e consequentemente das cobranças relativas ao mesmo, 

conforme solicitado pelo consumidor. E ainda que, cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir cobranças indevidas, 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Quanto ao dano 

material, entendo que deve a reclamada restituir ao reclamante o valor 

cobrado indevidamente de R$ 2.606,95 (dois mil, seiscentos e seis reais e 

noventa e cinco centavos) na forma simples, de forma atualizada, 

conforme comprovado pelas faturas do cartão de crédito juntadas. Para a 

fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define 

alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de 

culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do 

ofendido. Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, 

a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, 

julgo procedente em parte o pedido, para: a) cancelar o contrato objeto da 

ação; b) restituir a parte Reclamante o valor de R$ 2.606,95 (dois mil, 

seiscentos e seis reais e noventa e cinco centavos), a título de 

indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. e 

correção monetária (INPC), a partir da citação válida, e; c) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 29 de janeiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012209-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012209-39.2015.8.11.0006. Vistos etc., Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de manifestação 

apresentada pelo Exequente que, em suma, requer a intimação da 

Executada para pagamento voluntário do débito. Primeiramente cumpre 

destacar que a empresa Executada encontra-se em recuperação judicial, 

havendo orientações em relação aos processos em que esta é parte, 

conforme Aviso 37/2018 do DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE 

SOUZA, no uso de suas atribuições legais, passa as seguintes 

orientações: “AVISO TJ nº 37/2018 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON 

FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a 

pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos 

magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das 

Procuradorias do Estado e dos Municípios, servidores, advogados e 

demais interessados, com relação ao processo de Recuperação Judicial 

do Grupo OI Proc. nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que - acerca dos 

créditos detidos contra o Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites 

distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, 

sujeito à Recuperação Judicial ou a créditos extraconcursais fato gerador 

constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação 

Judicial. 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser 

atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em 

julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá 

emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o 

credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o 

crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, 

restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição 

pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos 

extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. 

Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação 
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ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo 

da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório 

de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por 

ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e pública no site oficial do 

Administrador Judicial www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo 

dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. 

Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados 

diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 

milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo 

Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos 

ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse 

procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial." In casu, o crédito foi constituído quando do trânsito em julgado do 

acórdão, datado em 24/09/2019 em ID n. 24336117, ou seja, após o pedido 

de recuperação judicial da empresa executada, que ocorreu em 

20.06.2016. Dessa forma, o objeto da demanda diz respeito a créditos 

extraconcursais, pois o fato gerador foi constituído depois de 20/06/2016 

e, por isso, o crédito deve ser atualizado até a liquidação do valor, como 

procedeu o Exequente em seu cálculo de execução. A Lei de n. 11.101/05 

preceitua em seu art. 49 in verbis: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação 

judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos.” Assim, somente os créditos existentes à época do pedido do 

processamento da recuperação judicial se submeteram ao plano aprovado 

e à novação; e os créditos constituídos após essa data não se sujeitarão 

aos efeitos da recuperação. Assim sendo, HOMOLOGO o cálculo 

acostado em id nº 24818091 totalizando a importância de R$ 7.934,85 

(sete mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). 

Doutra ponta, ante a incapacidade deste Juízo em dar prosseguimento ao 

feito, cabe a parte Exequente, caso tenha interesse na constrição de 

valores em desfavor da Executada, diligenciar junto ao Juízo da 

Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em consonância 

com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo Universal 

cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO EXTINTA a 

presente execução. Determino a Sra. Gestora que expeça Certidão de 

Crédito em favor do Exequente, para que o mesmo possa se habilitar nos 

autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. EXPEÇAM-SE os ofícios ao Juízo da 

Recuperação Judicial, conforme recomendado através do AVISO TJ nº 

37/2018 do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 29 de janeiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011949-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DIAS DO ESPIRITO SANTO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011949-59.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

EXECUTADO: ANTONIO DIAS DO ESPIRITO SANTO FILHO Vistos etc. 

Trata-se de Objeção de Pré-excevutividade apresentada por ANTONIO 

DIAS DO ESPIRITO SANTOS FILHO. A exceção de pré-executividade só é 

cabível diante de matérias em que o Juiz pode conhece-lás de ofício. 

Desta forma, como é de conhecimento geral, é vedada a inclusão de 

matérias de fato, objeto de dilação probatória. Assim sendo, à objeção de 

pré-executividade, proposta pela parte autora no presente caso, não se 

mostra adequada, bem como a posição do executado, que, defende a 

ausência de contrato entre as partes. Já que os argumentos trazidos pelo 

autor, fundamentados na inexistência de contrato emtabulados entre as 

partes, caem por terra diante do contrato acostados aos autos pelO 

Exequente, bem como, a assinatura de ambos no referido contrato. Desta 

forma, não há que se falar em enexistência de título executivo ou título 

inválido, devendo a presente execução ter o seu curso normal. Diante 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do Devedor, deduzida em 

sede de Objeção de Pré-excevutividade. Sentença publicada 

eletronicamente. Precluso o prazo recursal, ao arquivo. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 

25 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011316-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011316-14.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SILVIA CASSIA DA COSTA 

LIMA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA 

em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, resultante da 

conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte promovente foi 

aprovada para o cargo de prof. Lic. em pedagogia, com entrada em 

exercício datada de 25/08/2002. Conforme extrai-se da petição inicial a 

promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 2002, em razão 

da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 

05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(05/07/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. 

Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou 

outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em 

que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, 

a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que 

não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão 
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pela qual fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente 

comporta acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. 

STJ no sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo 

da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a 

unidade real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o 

Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando 

o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último 

dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 

8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei 

nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da 

União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a 

maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores 

pertencentes a todos os entes federados deveriam ser convertidos em a 

Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. Desnecessária a previsão 

orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não 

de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). 

VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada 

pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO 

CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO 

– NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 

11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo 

dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 
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SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011298-90.2016.8.11.0006
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MILTE BRONEL DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011298-90.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MILTE BRONEL DOS PASSOS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MILTE BRONEL DOS PASSOS 

em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, resultante da 

conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte promovente foi 

aprovada para o cargo de prof. Lic. em letras, com entrada em exercício 

datada de 01/03/2006. Conforme extrai-se da petição inicial a promovente 

foi nomeada e entrou em exercício no ano de 2006, em razão da 

prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 

(cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda (01/07/2016), 

em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos 

do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada prescrita 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. Não havendo 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou outras 

prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe 

sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA 

MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não 

se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores 

públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA 

pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em que os 

vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir 

de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que não 

recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles 

que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, 

possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual 

fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente comporta 

acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. STJ no 

sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade 

real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência 

dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo 

causou perdas aos seus servidores e membros, violando o Princípio da 

Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês 

de competência como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 
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PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 
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Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011299-75.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011299-75.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RICARDO DE SOUZA 

BENEVIDES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por RICARDO DE SOUZA 

BENEVIDES em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido 

apresentou contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, 

resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte 

promovente foi aprovada para o cargo de guarda, com entrada em 

exercício datada de 05/04/2010. Conforme extrai-se da petição inicial a 

parte promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 2010, em 

razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos 

relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(01/07/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. 

Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou 

outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em 

que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, 

a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que 

não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão 

pela qual fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente 

comporta acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. 

STJ no sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo 

da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a 

unidade real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o 

Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando 

o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último 

dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 

8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei 

nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da 

União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a 

maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores 

pertencentes a todos os entes federados deveriam ser convertidos em a 

Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. Desnecessária a previsão 

orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não 

de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). 

VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada 

pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO 

CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO 

– NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 

11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo 

dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 
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acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011328-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011328-28.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MAURO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MAURO ALVES DA SILVA em 

face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, resultante da 

conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte promovente foi 
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aprovada para o cargo de prof. com magistério, com entrada em exercício 

datada de 01/02/1994. Conforme extrai-se da petição inicial a parte 

promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 1994, em razão 

da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 

05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(05/07/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. 

Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou 

outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em 

que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, 

a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que 

não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão 

pela qual fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente 

comporta acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. 

STJ no sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo 

da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a 

unidade real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o 

Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando 

o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último 

dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 

8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei 

nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da 

União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a 

maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores 

pertencentes a todos os entes federados deveriam ser convertidos em a 

Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. Desnecessária a previsão 

orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não 

de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). 

VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada 

pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO 

CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO 

– NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 

11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo 

dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 
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sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011363-85.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LUCIA DE FÁTIMA OLIVEIRA em 

face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, resultante da 

conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte promovente foi 

aprovada para o cargo de prof. lic. em estudos sociais, com entrada em 

exercício datada de 01/04/1984. Conforme extrai-se da petição inicial a 

parte promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 1984, em 

razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos 

relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(07/07/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. 

Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou 

outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em 

que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, 

a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que 

não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão 

pela qual fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente 

comporta acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. 

STJ no sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo 

da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a 

unidade real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o 

Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando 

o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último 

dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 

8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei 

nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da 

União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a 

maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores 

pertencentes a todos os entes federados deveriam ser convertidos em a 

Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. Desnecessária a previsão 
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orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não 

de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). 

VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada 

pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO 

CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO 

– NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 

11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo 

dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 
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Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011352-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011352-56.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DILZA DA SILVA CAMPOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DILZA DA SILVA CAMPOS em 

face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, resultante da 

conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte promovente foi 

aprovada para o cargo de auxiliar de serviços gerais, com entrada em 

exercício datada de 24/03/1999. Conforme extrai-se da petição inicial a 

parte promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 1999, em 

razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos 

relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(07/07/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. 

Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou 

outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em 

que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, 

a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que 

não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão 

pela qual fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente 

comporta acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. 

STJ no sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo 

da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a 

unidade real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o 

Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando 

o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último 

dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 

8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei 

nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da 

União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a 

maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores 

pertencentes a todos os entes federados deveriam ser convertidos em a 

Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. Desnecessária a previsão 

orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não 

de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). 

VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada 

pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO 

CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO 

– NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 

11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo 

dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 
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MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011278-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE ALMEIDA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011278-02.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANA LUCIA DE ALMEIDA 

BERNARDES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ANA LUCIA DE ALMEIDA 

BERNARDES em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido 

apresentou contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, 

resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte 

promovente foi aprovada para o cargo de prof. lic. em letras, com entrada 

em exercício datada de 10/02/2010. Conforme extrai-se da petição inicial a 

parte promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 2010, em 

razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos 

relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(30/06/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. 

Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou 

outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em 

que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, 

a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que 

não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão 

pela qual fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente 

comporta acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. 

STJ no sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo 

da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a 

unidade real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o 

Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando 

o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último 

dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 

8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei 

nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da 

União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a 

maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores 

pertencentes a todos os entes federados deveriam ser convertidos em a 

Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. Desnecessária a previsão 

orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não 

de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). 

VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada 

pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO 

CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO 

– NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 

11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo 

dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 
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SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011302-30.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA DA 

COSTA BORGES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SOLANGE 

APARECIDA DA COSTA BORGES em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. 

Citado, o requerido apresentou contestação. A pretensão cinge-se ao 

direito de implantar reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos do 

requerente, resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte 

promovente foi aprovada para o cargo de auxiliar administrativo, com 

entrada em exercício datada de 01/06/1999. Conforme extrai-se da petição 

inicial a parte promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 

1999, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os 

fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da 

demanda (01/07/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, 

do CC; 59 e 312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve 

ser declarada prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que 

atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação. Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade ou outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 

8880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para 

a CONVERSÃO da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994. Deste 

modos os servidores públicos que não recebiam seus salários no último 

dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, 

conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram 

uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida 

diferença. A pretensão do promovente comporta acolhimento nessa parte, 
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ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os servidores 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a unidade real de valor - URV, nos ditames da 

Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no 

sentido de que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e 

membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA 

LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 

UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa 

privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), 

disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no 

mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – 

ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 

CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas 

demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas 

às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de 

acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao 

percentual de 11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. 

Partindo dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor 

sofreu defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 
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URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011294-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILICE ROSELANE ANTUNES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011294-53.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARILICE ROSELANE 

ANTUNES MAGALHAES REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARILICE ROSELANE 

ANTUNES MAGALHÃES em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o 

requerido apresentou contestação. A pretensão cinge-se ao direito de 

implantar reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos do 

requerente, resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte 

promovente foi aprovada para o cargo de prof. lic. em pedagogia, com 

entrada em exercício datada de 10/02/2010. Conforme extrai-se da petição 

inicial a parte promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 

2010, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os 

fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da 

demanda (01/07/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, 

do CC; 59 e 312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve 

ser declarada prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que 

atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação. Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade ou outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 

8880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para 

a CONVERSÃO da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994. Deste 

modos os servidores públicos que não recebiam seus salários no último 

dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, 

conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram 

uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida 

diferença. A pretensão do promovente comporta acolhimento nessa parte, 

ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os servidores 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a unidade real de valor - URV, nos ditames da 

Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no 

sentido de que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e 

membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA 

LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 

UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa 

privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), 

disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no 

mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – 

ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 

CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas 

demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas 

às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de 
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acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao 

percentual de 11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. 

Partindo dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor 

sofreu defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 
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dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILDA DE ARAUJO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011237-35.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDENILDA DE ARAUJO 

CORREA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por EDENILDA DE ARAUJO CORREA 

em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, resultante da 

conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte promovente foi 

aprovada para o cargo de prof. lic. em letras, com entrada em exercício 

datada de 12/02/2002. Conforme extrai-se da petição inicial a parte 

promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 2002, em razão 

da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 

05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(28/06/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. 

Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou 

outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em 

que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, 

a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que 

não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão 

pela qual fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente 

comporta acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. 

STJ no sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo 

da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a 

unidade real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o 

Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando 

o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último 

dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 

8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei 

nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da 

União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a 

maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores 

pertencentes a todos os entes federados deveriam ser convertidos em a 

Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. Desnecessária a previsão 

orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não 

de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). 

VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada 

pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO 

CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO 

– NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 

11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo 

dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 207 de 1019



de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011361-18.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROBSON ANDRE MORALES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ROBSON ANDRE MORALES em 

face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, resultante da 

conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte promovente foi 

aprovada para o cargo de assistente administrativo, com entrada em 

exercício datada de 10/02/2010. Conforme extrai-se da petição inicial a 

parte promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 2010, em 

razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos 

relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(07/07/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 
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312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. 

Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou 

outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em 

que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, 

a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que 

não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão 

pela qual fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente 

comporta acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. 

STJ no sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo 

da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a 

unidade real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o 

Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando 

o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último 

dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 

8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei 

nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da 

União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a 

maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores 

pertencentes a todos os entes federados deveriam ser convertidos em a 

Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. Desnecessária a previsão 

orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não 

de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). 

VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada 

pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO 

CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO 

– NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 

11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo 

dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 
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Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ADRIANO DOS SANTOS ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000443-74.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JEFERSON ADRIANO DOS 

SANTOS ROMERO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JEFERSON ADRIANO 

DOS SANTOS ROMERO em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o 

requerido apresentou contestação. A pretensão cinge-se ao direito de 

implantar reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos do 

requerente, resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte 

promovente foi aprovada para o cargo de auxiliar de serviços gerais, com 

entrada em exercício datada de 19/12/2011. Conforme extrai-se da petição 

inicial a parte promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 

2011, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os 

fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da 

demanda (27/05/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, 

do CC; 59 e 312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve 

ser declarada prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que 

atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação. Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade ou outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 

8880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para 

a CONVERSÃO da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994. Deste 

modos os servidores públicos que não recebiam seus salários no último 

dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, 

conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram 

uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida 

diferença. A pretensão do promovente comporta acolhimento nessa parte, 

ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os servidores 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a unidade real de valor - URV, nos ditames da 

Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no 

sentido de que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e 

membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA 

LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 

UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa 

privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), 

disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 
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julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no 

mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – 

ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 

CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas 

demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas 

às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de 

acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao 

percentual de 11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. 

Partindo dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor 

sofreu defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 
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DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011357-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NIECZAY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011357-78.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SERGIO NIECZAY 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SERGIO NIECZAY em face de 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido apresentou contestação. 

A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos do requerente, resultante da conversão da 

moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. 

Ressai dos autos que a parte promovente foi aprovada para o cargo de 

fiscal de obras, com entrada em exercício datada de 12/01/1996. 

Conforme extrai-se da petição inicial a parte promovente foi nomeada e 

entrou em exercício no ano de 1996, em razão da prescrição quinquenal, 

será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores 

à data da propositura da demanda (07/07/2016), em interpretação conjunta 

dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos do Código de Processo 

Civil. Desta forma, deve ser declarada prescrita qualquer pretensão contra 

a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados 

da data da distribuição da ação. Não havendo preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade ou outras prejudiciais, passo a análise 

do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas, sim, estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA pátria O artigo 22 da referida 

norma convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994. 

Deste modos os servidores públicos que não recebiam seus salários no 

último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, 

conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram 

uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida 

diferença. A pretensão do promovente comporta acolhimento nessa parte, 

ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os servidores 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a unidade real de valor - URV, nos ditames da 

Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no 

sentido de que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e 

membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA 

LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 

UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa 

privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), 

disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no 

mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – 

ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 

CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas 

demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas 

às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de 

acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao 

percentual de 11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. 

Partindo dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor 

sofreu defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 
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regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ALMERINDO BRUNEL DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011303-15.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALMERINDO BRUNEL DOS 

PASSOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 213 de 1019



não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ALMERINDO BRUNEL DOS 

PASSOS em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido 

apresentou contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, 

resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte 

promovente foi aprovada para o cargo de guarda, com entrada em 

exercício datada de 01/02/1999. Conforme extrai-se da petição inicial a 

parte promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 1999, em 

razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos 

relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(01/07/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. 

Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade ou 

outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma convencionou a forma em 

que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, 

a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores públicos que 

não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão 

pela qual fazem jus à referida diferença. A pretensão do promovente 

comporta acolhimento nessa parte, ante o entendimento firmado pelo C. 

STJ no sentido de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo 

da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a 

unidade real de valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o 

Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando 

o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último 

dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 

8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei 

nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da 

União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a 

maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores 

pertencentes a todos os entes federados deveriam ser convertidos em a 

Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. Desnecessária a previsão 

orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não 

de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). 

VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada 

pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO 

CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO 

– NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 

11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo 

dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 
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na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012163-16.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROSELY ANITA LUSTIG 

CEBALHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ROSELY ANITA LUSTIG 

CEBALHO em face de MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. Citado, o requerido 

apresentou contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos do requerente, 

resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que a parte 

promovente foi aprovada para o cargo de auxiliar administrativo, com 

entrada em exercício datada de 03/04/1985. Conforme extrai-se da petição 

inicial a parte promovente foi nomeada e entrou em exercício no ano de 

1985, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os 

fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da 

demanda (19/09/2016), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, 

do CC; 59 e 312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve 

ser declarada prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que 

atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação. Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade ou outras prejudiciais, passo a análise do mérito. A Lei nº. 

8880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas, sim, estipulou um MÉTODO para 

a CONVERSÃO da MOEDA pátria O artigo 22 da referida norma 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994. Deste 

modos os servidores públicos que não recebiam seus salários no último 

dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, 

conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram 

uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida 

diferença. A pretensão do promovente comporta acolhimento nessa parte, 

ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os servidores 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a unidade real de valor - URV, nos ditames da 

Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no 

sentido de que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e 

membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS 
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ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA 

LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 

UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa 

privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), 

disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no 

mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – 

ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 

CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas 

demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas 

às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de 

acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao 

percentual de 11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. 

Partindo dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor 

sofreu defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 
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de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o direito em favor do promovente à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio do servidor; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO na fase executória 

mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte 

Exequente na fase de cumprimento de sentença. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I .C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011570-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011570-84.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Vistos etc. Relatório 

dispensado pelo art.38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA proposta por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor 

de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O reclamante alega ter comprado iphone e o mesmo apresentou defeito, 

não consertado pelo reclamado, apesar de estar na garantia, pelo que 

pleiteia o ressarcimento pelo dano material e indenização por danos 

morais. A parte reclamada, entre outras alegações, atribuiu a 

impossibilidade do conserto devido a negativa do requerente de levar o 

telefone até sua sede/filial onde poderia avaliar o defeito alegado e fazer 

os consertos que fossem devidos. Incontroversa a realização de compra 

de iphone, pelo reclamante. Todavia, não procede a inconformidade do 

requerente, na medida em que não foi comprovado que foi oportunizado o 

conserto, pela requerida. Nota-se que o telefone supostamente 

apresentou o defeito alegado mas o autor não comprova que oportunizou 

o conserto, pela fabricante, não trazendo comprovante, como ordem de 

serviço, tampouco enviou o aparelho para análise utilizando o suporte, via 

correios, disponibilizado pela ré. Tem, a requerida, o direito de efetuar o 

conserto do bem, no prazo de trinta dias, conforme artigo 18 do CDC, o 

que não ocorreu na hipótese dos autos, não podendo, o requerente, 

pleitear o ressarcimento do valor do produto, pois não comprovou se 

houve defeito e/ou se ocorreu, ou não, mau uso. Em depoimento pessoal o 

requerente alegou não se lembrar de nada sobre a causa e a informante 

ouvida informou que procurou apenas a loja onde efetuou a compra do 

produto, que sequer faz parte da demanda. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. INDENIZATÓRIA. VEÍCULO USADO ADQUIRIDO EM REVENDA. 

CAIXA DE CÂMBIO. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE QUE FOI OPORTUNIZADO O CONSERTO PELA REVENDA NO 

PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. SENTENÇA 

MANTIDA. Trata-se de indenizatória por danos materiais decorrentes de 

vício oculto no veículo da marca Honda, modelo Civic Ex, ano 2002/2003. 

Após dois meses da compra, o veículo passou a apresentar problemas no 

câmbio, o que inviabilizou seu funcionamento. Pretende a indenização de 

R$ 5.241,00, valor relativo às despesas para efetuar os consertos 

necessários no veículo. Contudo, a parte autora não comprovou ter 

oportunizado à demandada o reparo, em afronta ao que dispõe o artigo 18 

do CDC. Assim agindo, não permitiu que fosse verificado o alegado vício e 

o dever de garantia, tampouco que as peças substituídas se tratavam de 

peças defeituosas ou desgastadas naturalmente pelo tempo. Não havendo 

prova de vício oculto, ônus que competia ao autor, na forma do artigo 333, 

inciso I, do CPC, não há dever de indenizar. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004720835, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado 

em 08/10/2014). Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, 

estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal 

previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o 

mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova 

incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser 

julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos 

da inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011751-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ARRUDA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011751-85.2016.8.11.0006. Vistos. Diante do pagamento voluntário do 

valor da condenação, e tendo o reclamante requerido o levantamento dos 

valores. E ainda, já havendo o levantamento total do valor depositado, e 

não havendo insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado 

e, consequentemente, julgo extinta a presente execução. Intimem-se as 

partes. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o 

depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

d e l a s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010665-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RAMOS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010665-79.2016.8.11.0006. Vistos. Diante do pagamento voluntário do 

valor da condenação, e tendo o reclamante requerido o levantamento dos 

valores, concordando do valor depositado. E ainda, já havendo o 

levantamento total do valor depositado, e não havendo insurgência das 

partes, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, 

julgo extinta a presente execução. Intimem-se as partes. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Gabriela Fernandes 

C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011228-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FARIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011228-73.2016.8.11.0006. Vistos. Diante do pagamento voluntário do 

valor da condenação, e tendo o reclamante requerido o levantamento dos 

valores. E ainda, já havendo o levantamento total do valor depositado, e 

não havendo insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado 

e, consequentemente, julgo extinta a presente execução. Intimem-se as 

partes. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o 

depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a ausência de 

manifestação da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

d e l a s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATECILENE REGINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002048-55.2016.8.11.0006. Processo nº 1002048-55.2016.8.11.0006. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante requer a 

desistência da demanda, postulando pela sua homologação. Posto isso, 

Homologo a desistência e julgando extinto o feito sem resolução do mérito, 

o que faço com forte na norma do art. 485, inciso VIII do NCPC. 

Arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011326-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIKELLY OLIVEIRA BEZERRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011326-58.2016.8.11.0006. Processo n. 8011326-58.2016.8.11.0006. 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Trata-se de Ação de inexistência de depito, em que a 

requerente pleiteia o recebimento de indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi negativado indevidamente, todavia se 

abstém de juntar endereço válido para citação da requerida, mesmo após 

ter sido intimado para tal providencia, o que torna impossível decidir nos 

autos por falta de manifestação da parte. Outrossim, verifica-se que, o 

feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 
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promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado 

abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres, 

16 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012159-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CONCEICAO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012159-76.2016.8.11.0006. Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte 

autora, servidora pública do Município de Cáceres, postula a incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no 

mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Cáceres, com a publicação 

do Decreto nº 297 de 22 de junho de 2005 e do Decreto nº 222 de 28 de 

abril de 2006, efetivara a reestruturação. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cáceres, 17/12/1019. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002874-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERDINANDO FERRUCCIO BERTOLDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ORLANDO DA SILVA (TESTEMUNHA)

TAKASHI MORI (TESTEMUNHA)

FRANCISCA RIBEIRO MORI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002874-81.2016.8.11.0006. Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da 

Lei nº 9.099/95). Trata-se ‘RECLAMAÇÃO CIVEL’ objetivando seja 

declarado que o requerente alienou o veículo objeto da lide a terceiro, há 

anos, requerendo a exclusão de seu nome como proprietário do referido 

veículo, bem como deixando de ser responsável pelas dívidas de 

impostos, licenciamento, e outros. Pretende a parte autora seja declarada 

a negativa de propriedade em relação ao veículo PASSAT, ANO 1977, 

COR BRANCA, PLACA JYH-2801, bem como a inexigibilidade dos débitos 

de IPVA, licenciamento e outros, referentes ao veículo. Passa-se ao 

julgamento. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de instrução e julgamento, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. Evidencia-se a legitimidade passiva do órgão de trânsito e do 

Estado; aquele por se tratar de autarquia dotada de personalidade jurídica 

própria detentora de responsabilidade pela higidez dos registros dos 

veículos em circulação; e deste por ser o sujeito ativo do IPVA. Melhor 

sorte não lhe assiste no que concerne à alegação de ausência de 

interesse de agir, eis que este exsurge do fato do requerente pretender 
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eximir-se do pagamento dos débitos perante os requeridos (DETRAN/MT e 

Estado), sob a alegação de alienação do veículo e transferência da 

responsabilidade a terceiro comprador. Superadas as preliminares, 

passa-se ao mérito. No caso, o requerente almeja declaração de alienação 

do bem, requerendo a exclusão de seu nome como proprietário do veículo 

e inexigibilidade dos débitos referentes a este. O Código Brasileiro de 

Trânsito informa que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo 

ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de 

propriedade. Acerca das incumbências dos contratantes, prescreve o 

artigo 134 da Lei nº 9.503/1997: “Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação....” 

Em análise do dispositivo, conclui-se que o antigo proprietário só se exime 

da responsabilidade sobre o veículo após a comunicação da venda do 

bem junto ao órgão de trânsito. Ainda, vale transcrever o que dispõe o § 

1º do art. 123 da mesma lei: “Art. 123. [...] § 1º No caso de transferência 

de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências 

necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências 

deverão ser imediatas.” Assim, a obrigação de fazer a transferência de 

veículo, por expressa previsão legal, é do novo proprietário, que deve 

antes pagar as respectivas taxas e submeter o veículo à vistoria, não 

podendo jamais tal obrigação ser imputada ao DETRAN/MT ou ao Estado, 

sob pena de incidir em ilegalidade, de forma que, o pedido 

consubstancia-se em uma relação contratual entre particulares que deve 

ser resolvida na vara cível comum. Desse modo, compete ao novo 

proprietário realizar a transferência do veículo e ao requerente comunicar 

ao órgão de trânsito a venda no prazo estipulado para que tal alienação 

tenha força em relação a terceiros. O que o faz responsável é, em 

verdade, a não comunicação da transferência junto ao DETRAN/MT, 

assumindo a culpa, pela desídia do seu proceder. A seu turno o art. 373, I, 

do CPC, determina que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do 

seu direito. No caso dos autos, o requerente sequer apresentou prova 

que permita aferir a tradição do bem móvel, tampouco apontou dados 

mínimos que possam identificar o suposto comprador, muito menos 

forneceu informações sobre o alegado negócio jurídico. Ou seja, a 

ausência da prova documental com elementos mínimos sobre o negócio 

jurídico inviabiliza a produção da prova testemunhal sobre os fatos, 

porquanto a prova testemunhal não tem o condão de substituir o mínimo de 

prova documental exigida por lei. Desse modo, o fato do requerente não 

ter realizado a comunicação de venda ao órgão executivo de trânsito do 

Estado, no prazo legal, ou comprovado a alienação do bem e sua 

consequente tradição elimina a possibilidade de desoneração dos débitos, 

nos moldes preceituados no art. 134, do CTB. De mais a mais, ainda que o 

requerente não tenha comprovado o alegado, poderá se valer da recente 

alteração da Resolução nº 661/2017 que acrescentou o Art. 6º-B na 

Resolução nº 11/1998 (Art. 6º-B O pedido de baixa do registro formulado 

pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que 

contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a 

apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do 

chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido 

mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, 

assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por 

autenticidade.). Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a  -

-__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 17 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011322-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172-O (ADVOGADO(A))

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011322-21.2016.8.11.0006. Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi devidamente intimada 

através de seu(sua) advogado(a), para comparecer à audiência 

designada, e não compareceu, conforme termo de audiência juntado aos 

autos. Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à 

audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência, 

ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente assistida por 

advogado constituído. Além do que a Reclamante nada manifestou mesmo 

após a audiência. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Fica condicionado que para intentar a mesma 

ação contra a parte reclamada, deverão ser recolhidas as respectivas 

custas processuais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 18 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENTO BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO (REQUERIDO)

MODULAR MOVEIS MDF FABRICACAO E COMERCIO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010372-12.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE BENTO BIANCHINI 

REQUERIDO: MODULAR MOVEIS MDF FABRICACAO E COMERCIO LTDA - 

ME, MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO Vistos. O autor, devidamente 

intimado a indicar o endereço atual da Requerida MODULAR MÓVEIS MDF 

FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA – ME, quedou-se inerte. Ante o exposto, 

nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 
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processo em relação a este Requerido, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 2 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010291-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010291-63.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: SILVANA FERREIRA DE 

MORAIS EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. Trata-se 

de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por Sky Brasil 

Serviços LTDA por não concordar com o valor a título de astreintes. 

Contudo, de antemão foi fixado a título de multa diária no montante de 

R$100,00/dia. Não tendo o Executado cumprido a determinação judicial em 

tempo hábil, e havendo prévia análise pelo juízo quanto ao limite do valor 

da multa por descumprimento, não prospera os argumentos do mesmo. 

Diante exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do Devedor, deduzida 

em sede de embargos à execução. Sentença publicada eletronicamente. 

Precluso o prazo recursal, ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 3 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003801-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003801-47.2016.8.11.0006. REQUERENTE: PEDRO BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PEDRO 

BATISTA DOS SANTOS, em desfavor de CLARO S/A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada de comprovante de residência em nome da parte autora, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010528-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FREDERICO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT9036-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010528-97.2016.8.11.0006. REQUERENTE: OSCAR FREDERICO DE 

MEDEIROS REQUERIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 

SOCIEDADE ANONIMA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OSCAR FREDERICO DE 

MEDEREIROS em desfavor de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA S.A., alegando que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito a preliminar de Litispendência aqrguido pela parte 

Reclamada, haja vista que tal matéria foi abjeto de apreciação pela Turma 

Recursal do TJ MT, e em análise ao caso em comento, fora decidido, que 

este processo não foi prejudicado pela Litispendência. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DETERMINAR que a parte reclamada faça a retirada 

do nome do reclamante dos orgãos de proteção ao crédito; b) CONDENAR 

a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011315-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BASSI SALDANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011315-29.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: RODRIGO BASSI SALDANHA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de ação de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença ajuizada por OI S.A.. Após o trânsito em julgado 

e pedido de Execução, sobreveio notícia de deferimento de pedido de 

recuperação judicial da Executada, e subsequente homologação do plano 

de recuperação judicial. O pedido de Recuperação Judicial foi formulado 

na data de 20/06/2016 e teve seu processamento deferido na data de 

29/06/2016, nos autos do processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Infere-se do referido processo que a Assembleia Geral 

dos Credores foi realizada na data de 19/12/2017. Nesse passo, 

importante destacarmos que o instituto da recuperação judicial foi 

incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei n. 

11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação da Empresa, 

deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da empresa e de seus 

bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer distinção entre os créditos 

concursais e créditos extraconcursais, que no caso da Executada tem 

como marco a data de 20 de junho de 2016. Quanto ao crédito especifico 

do presente feito, tem-se que sua constituição se deu efetivamente na 

data de 05 de abril de 2016, correspondente ao trânsito em julgado do 

acórdão prolatado nos autos, se tratando, portanto, de créditos 

concursais. Assim, nos termos do que dispõe o art. 49 da mencionada Lei 

n. 11.101/05, tal crédito está sujeito a Recuperação Judicial, senão 

vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Ademais, nos 

termos do art. 59 da mesma lei, o plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, ensejando a extinção da 

obrigação original através da constituição de uma nova obrigação, nos 

termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, sujeitando o devedor e todos 

os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se evidente que a 

competência para dar prosseguimento a presente execução é da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Superada 

a questão quanto à competência para realizar constrição de valores em 

eventuais contas da Executada, necessário análise quanto ao valor do 

crédito. Verifica-se que a Requerida apresentou cálculo no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), apresentando excesso na execução no valor de 

R$ 607,68 (seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos). Assim 

sendo, Homologo o cálculo apresentado pela Emabrgante no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo em 

dar prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso tenha 

interesse na constrição de valores em desfavor da Executada, diligenciar 

junto ao Juízo da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em 

consonância com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial 

n. 0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo 

Universal cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO 

EXTINTA a presente execução. Determino a Sra. Gestora que expeça 
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Certidão de Crédito em favor do Exequente, para que o mesmo possa se 

habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago 

na forma do Plano de Recuperação Judicial. Quanto a cópia das peças 

que compõe o presente feito, deixo de extrair cópia em razão de tratar-se 

de processo virtual, possibilitando a própria parte providenciar o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003010-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODARTE CAMOZZI OAB - GO0018727A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PAULO TADEU DA SILVA COSTA (TESTEMUNHA)

LIZA MARTINS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003010-78.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSUE MIOTTO REQUERIDO: 

SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO proposta por JOSUÉ MIOTTO 

em desfavor SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

alegando que na data de 17/07/2013 as partes celebraram negócio 

jurídico, firmando-se a proposta de Compra e Venda de Cota/Fração de 

Unidade em Regime de Multipropriedade Empreendimento OLIMPIA PARCK 

RESORT, mediante a aquisição da unidade “BLOCO A, ANDAR 13, 

APARTAMENTO 1305, TIPO UM QUARTO”, no valor de R$35.980,72. Para 

a formulação do negócio foi efetivado o pagamento da quantia de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de sinal, enquanto que o 

saldo remanescente seria pago em 72 parcelas no valor de R$ 465,01 a 

vencer a primeira parcela em 15/09/2013. Apesar de formalizado o 

negocio, a requerida jamais encaminhado ao requerente a forma com que 

as parcelas seriam pagas, e apesar de inúmeras tentativas de contato, 

nada lhe foi esclarecido. Em 23/04/2014, o requerente encaminhou e-mail à 

requerida, solicitando esclarecimentos quanto ä forma com que o 

pagamento das parcelas se daria, já que seu desejo sempre foi de cumprir 

com o contrato, inclusive com o pagamento e passados vários meses 

desde a contratação nada lhe havia sido enviado, todavia não obteve 

resposta. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No tocante, a preliminar em que o 

valor da causa extrapolaria os limites deste rito, tenho pela sua total 

REJEIÇÂO, pois é de fácil constatação que os pleitos da parte autora se 

restrigem, tão somente, ao valor dado de entrada no negócio entre as 

partes e não o valor total do contrato, assim sendo, as alegações da parte 

reclamada não se sustentam. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia a Requerida comprovar os fatos extintivos 

de sua responsabilidade, o que não fez. No presente caso é flagrante a 

falha na prestação de serviço e violação às normas do direito do 

consumidor. Extrai do conjunto probatório que o autor pagou por serviços 

sem conseguir usufruir dos mesmos. Está configurado o enriquecimento 

sem causa por parte da requerida, pois recebeu os valores sem a devida 

contraprestação dos serviços, o que é vedado pelo nosso ordenamento 

jurídico. Restou comprovado que a autora não se beneficiou em nada dos 

valores despedindos, razão pela qual a restituição do valor de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) de forma simples é a medida que se impõe No 

que tange ao pedido de danos morais, tenho que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante, e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado a Reclamada, que poderia ter solucionado a lide 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante o 

valor de de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhnetos reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida e CONDENAR a reclamada a pagar a cada 

parte reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010838-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA APARECIDA SILVA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010838-06.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: VANDA APARECIDA SILVA DE 

SOUSA EXECUTADO: OI S/A Vistos. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de sentença 

apresentado por VANDA APARECIDA SILVA DE SOUSA em desfavor de 

OI S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do 

Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, 

da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho de 2016, e vale para as 

todas as empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 

e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 

créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Com efeito, a incidência de juros e correção monetária sobre o débito deve 

incidir até o pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da Lei de 

Recuperação Judicial). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de 

recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 

21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. 

O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão 

de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e 

correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação 

civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de 

créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em 

data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de 

vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados 

até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente 

violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições 

pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se 

o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não 

provido. (REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017). Sem destaque no 

original. Contudo, a execução do débito deverá seguir as regras 

estabelecidas no plano de recuperação judicial homologado, pois se 

considera ocorrida novação, nos termos do art. 59 da LRF, segundo o 

qual: “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observando o disposto no § 1º do 

art. 50 desta Lei”. Diante disso, de rigor a extinção desta execução 

individual, devendo o credor habilitar-se perante o juízo universal. De outro 

lado, deverá ser acolhido os cálculos elaborados pela executada em 

razão do período em que não houve incidência de juros e, portanto, estão 

de acordo com os parâmetros fixados pela jurisprudência a respeito e da 

LRF, o qual totaliza a quantia de R$ 7.149,80 (sete mil, cento e quarenta e 

nove reais e oitenta centavos), os quais encontram-se atualizados até 

junho de 2016. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO A PRESENTE 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 

925 do CPC, podendo a parte credora habilitar o seu crédito perante o 

juízo universal da recuperação judicial. Havendo requerimento, 

EXPEÇA-SE certidão de crédito a favor da parte exequente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 27 de 

janeiro de 2019. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 27 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-02.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER DA CRUZ ZAGHETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001066-02.2020.8.11.0006. AUTOR: WILLER DA CRUZ ZAGHETTO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38, “caput”, da Lei nº 

9.099/95. Homologo a desistência da ação formulada pela Requerente no 

ID n. 30428330, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Acerca da desistência da ação nos Juizados Especiais 

Cíveis, estabelece o Enunciado 90 do FONAJE: A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem exame de mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento." Destarte, resta dispensada a intimação do reclamado. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, proceda-se às baixas e anotações 

estilo, em seguida arquivem-se os autos. Intime-se. CÁCERES, 18 de 

março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259226 Nr: 256-44.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ALMEIDA DA SILVA, MAURICIO 

MOURA ALVES DE ALMEIDA, LUCAS ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Vistos etc,

 I – Cuida-se de Pedido de Informação do Habeas Corpus nº. 

1005238-05.2020.8.11.0000, impetrado perante este Egrégio Tribunal pelo 

advogado Dr. Ademir Martinez, em favor dos pacientes Lucas Alves de 

Almeida e Maurício Moura Alves de Almeida e como Impetrado o Juízo da 

1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

II – Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas ao 

Excelentíssimo Sr. Desembargador Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº. 07/2011 – CGJ), 

acompanhado das eventuais cópias requisitadas pelo Excelentíssimo 

Desembargador Relator, juntando-se aos autos os comprovantes de envio 

e recebimento.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 224309 Nr: 10178-17.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON COUTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc;

Considerando o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial, 

conforme certidão de fl. 283, abra-se o prazo de 05 (cinco) dias, 

sucessivamente, às partes para que se manifestem na fase do Art. 422 

do CPP, apresentando o rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.

Às providências.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 10077 Nr: 507-63.2000.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VIEIRA, ROBERTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 Vistos etc, (...) Do exposto, DETERMINO a produção antecipada de 

provas (RESE nº. 12172/2002 – Classe I – 19 – Cáceres) em relação ao 

denunciado ROBERTO VIEIRA, haja vista a determinação da suspensão do 

processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do CPP.I - 

Sem prejuízo das providências supras, proceda-se à nova tentativa de 

citação pessoal do acusado, no endereço informado à fl. 303. II - Inexitosa 

a tentativa, ou declarando não possuir Advogado, desde já nomeio o 

Douto Defensor Público atuante nesta 1ª Vara Criminal para patrocinar a 

Defesa do réu.III - Defiro a substituição da testemunha Dilmar Rodrigues de 

Oliveira pela testemunha Dr. José Furlaneti Sardinha, conforme requerido à 

fl. 308. IV - Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de 

Rondonópolis/MT para oitiva da testemunha Dr. José Furlaneti Sardinha. 

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, para oitiva da 

testemunha José Carlos Deluque da Cunha, atentando-se para os dois 

possíveis endereços indicados pelo parquet à fl. 308.V - Com a juntada da 

Carta Precatória para citação (item I), conclusos para designação de 

audiência.Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário para 

realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 246124 Nr: 1187-81.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIANO DA SILVA MAIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Vistos etc,

Interposto Recurso em Sentido Estrito pela defesa, o qual fora recebido à 

fl. 325, houve a intimação para apresentação das competentes razões, 

deixando esta, contudo, transcorrer “in albis” o prazo, conforme certidão 

de fl. 338.

Intime-se o pronunciado acerca da desídia de seu causídico, para que 

indique novo advogado para patrocinar sua defesa, no prazo de 48 horas 

ou apresente razões em causa própria.

Havendo indicação, em homenagem ao princípio da ampla defesa, 

intime-se para apresentação das razões recursais, cumprindo-se in totum 

a decisão de fl. 325.

Frise-se e consigne-se, que a defesa não poderá alegar quaisquer 

excessos de prazo na prisão do pronunciado, porquanto por ela mesmo 

causado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 256778 Nr: 8845-59.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA, ERECE 

ERLEN BATISTA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos.

Analisando os autos verifico que os acusados não apresentaram 

preliminares em suas respostas à acusação, reservando-se no direito de 

se manifestar sobre o mérito da ação penal no decorrer da instrução, bem 

como apenas nas alegações finais.

 Assim, estando nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente 

denúncia em relação aos acusados Diego Henrique Costa Silva e Erecê 

Batista Lopes.

Designo o dia 19/05/2020, às 14h30min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva das 

testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório dos acusados.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intimem-se os acusados para comparecerem à audiência designada 

acompanhados de seus advogados.

 Notifique-se o M.P e intime-se o advogado da acusada.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238245 Nr: 6800-19.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR SANTOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO DA SILVA ALMEIDA - 

OAB:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de VÁRZEA GRANDE/MT, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251146 Nr: 4872-96.2019.811.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 225 de 1019



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAURI FELIX DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de PORTO VELHO/RO, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000833-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA MARIA KROHLING (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queira adjudicar ou alienar o bem móvel penhorado.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001177-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ailton Alves França (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DE SOUSA CARDOSO OAB - DF56406 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH OAB - MT18407/A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR OAB - DF50240 (ADVOGADO(A))

HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE OAB - DF40887 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUPE DA NOBREGA OAB - DF29237 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO 

PARAGUAI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001-O (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA OAB - MG136556 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001177-91.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

AILTON ALVES FRANÇA Vistos etc. Trata-se de ação civil pública com 

preceito condenatório c/c pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Ailton Alves França. Foi postergada a 

análise da liminar no id. 10079313. O Requerido apresentou contestação 

no id. 12855275. O Estado de Mato Grosso informou interesse em integrar 

o feito, no id. 10492088. Foi indeferido o pedido liminar, no id. 16509340. A 

parte autora apresentou impugnação a contestação, no id. 16873718. O 

requerido pugnou pela produção de prova testemunhal, documental e 

pericial, no id. 20910782. A Associação dos Produtores Rurais da APA 

Nascentes do Rio Paraguai, peticionou nos autos requerendo a sua 

admissão no feito na qualidade de litisconsorte passivo do Requerido e 

juntou ao feito resposta da SEMA - MT sobre questionamentos que 

referida associação manejou perante aquele órgão na tentativa de elucidar 

a matéria aqui exposta, no id. 20922958. O Ministério Público pugnou pela 

produção de prova testemunhal e prova documental, no id. 21187229. É o 

relato. Decido. De início, verifica-se que durante o trâmite processual, o 

Ministério Público juntou vários documentos nos autos, devendo, assim, 

ser oportunizada ao requerido a possibilidade de se manifestar nos autos. 

Assim, determino a intimação do requerido para se manifestar acerca dos 

documentos colacionados pela parte autora durante o trâmite processual, 

no prazo legal. Defiro o pedido do Ministério Público, quanto a produção de 

prova testemunhal, contudo, deixo de designar audiência de instrução 

neste momento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia no 

primeiro momento. Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público 

quanto a prova documental, tendo em vista a necessidade que o requerido 

se manifeste anteriormente a seu deferimento. No tocante a prova pericial, 

este Juízo entende que é de extrema necessidade a realização da mesma, 

por perito nomeado por este Juízo. Portanto, NOMEIO Paulo César de 

Oliveira, CPF: 164.939.311-34 RG: 383817 SSP/MT, Engenheiro Agrônomo 

– CREA MT 3.645/D, residente à Rua 15, casa 04, Quadra 23, Jardim 

Universitário – Cuiabá/MT, email: pcomt@terra.com.br para realização de 

perícia. Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, 

formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 

465, §1º, incisos I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito 

judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 

(cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los 

(NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam 

prosseguir. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a 

partir data da realização da perícia. Com as respostas aos quesitos 

formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do 

laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º). Passo a 

análise em relação ao pedido da Associação dos Produtores Rurais da 

APA Nascentes do Rio Paraguai, requerendo a sua admissão no feito na 

qualidade de litisconsorte passivo do Requerido. Pois bem. O artigo 113 do 

NCPC afirma que duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, 

em conjunto, ativa ou passivamente, quando: entre elas houver comunhão 

de direitos ou de obrigações relativamente à lide; entre as causas houver 

conexão pelo pedido e pela causa de pedir; ocorrer afinidade de questões 

por ponto comum de fato ou de direito. No caso em tela, não há como 

deferir a admissão da Associação na qualidade de litisconsorte do 

Requerido, tendo em vista que esta não guarda com a lide quaisquer 

comunhão de direito e/ou dever. Em contrapartida, não se pode ignorar 

que sua constituição tem como objetivo atuar no desenvolvimento de 

práticas de uso adequado dos recursos naturais, mediante manejo 

sustentável e de modo a compatibilizar a atividade econômica com a 

preservação da biodiversidade. Nesse contexto, este Juízo reconhece a 

importância e relevância do questionamento trazido pela referida 

associação, quando fez juntar, a estes autos, o esclarecimento da 

SEMA-MT sob os limites legais impostos para atividades desenvolvidas por 

seus Associados dentro da APA Nascentes do Rio Paraguai. O 

ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 138 do NCPC, deixou a 

critério do juiz ou relator, solicitar ou admitir a participação de pessoa 

natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com 

representatividade adequada, considerando a relevância da matéria, 

especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 

controvérsia, através da figura do amicus curiae. A jurisprudência do STF, 

no julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3.460, se posicionou sobre o tema: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A 

RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora 

possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula 

processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação 

no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses 

próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam 

contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A 

presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da 

jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo 

processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações 

diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos 

termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza 

predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A 

decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não 

compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de 

prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só 

suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade 
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recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”.( STF – 

ADI 3460 ED/DF – 12/02/2015). Ao relatar o processo supra citado, o Min. 

Teori Zavascki asseverou: "4. Realmente, o figurino do amicus curiae, ale 

m de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda na o conta com o abono 

de uma positivac ao mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento 

de perplexidades como essa. Algumas caracteri sticas, pore m, parecem 

marcar-lhe a esse ncia no ordenamento brasileiro: o amicus curiae e um 

colaborador da Justic a que, embora possa deter algum interesse no 

desfecho da demanda, na o se vincula processualmente ao resultado do 

seu julgamento, que na o atinge sua esfera juri dica em condic oes 

diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relac ao 

processual. E que sua participac ao no processo ocorre e se justifica, na 

o como defensor de interesses pro prios, mas como agente habilitado a 

agregar subsi dios que possam contribuir para a qualificac ao da decisa o 

a ser tomada pelo Tribunal. A presenc a de amicus curiae no processo se 

da , portanto, em beneficio da jurisdic ao, na o configurando, 

consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.” 

Portanto, com base nos fundamentos apresentados retro admito o 

ingresso da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio 

Paraguai, na qualidade de amicus curiae, tendo em vista a especificidade 

da demanda e a relevância da matéria, nos termos do art. 138, do NCPC, 

fixando desde já, nos termos do § 2º do mesmo art. 138, os limites de 

participação da Associação nos autos, apenas e tão somente no sentido 

de produzir provas que auxiliem este Juízo no julgamento da causa. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 11 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000833-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA MARIA KROHLING (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

a complementação do pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça 

RONALD M. OLIVEIRA- ID 28936863, a Guia de Recolhimento deverá ser 

tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > 

Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 

– CGJ VALOR R$ 2.525,00 (Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000833-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA MARIA KROHLING (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente na pessoa de seu Advogado, para que fique 

ciente do Laudo de Penhora ID 28936867, bem como da Certidão de ID 

28936863, e no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou 

alienar o bem móvel penhorado.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001030-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L F CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (REU)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA OAB - MT11369/O (ADVOGADO(A))

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001030-31.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI REU: ADAIR JOSE ALVES 

MOREIRA, L F CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de 

Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário por atos de improbidade 

administrativa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI em desfavor 

de ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA e LF CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, 

todos devidamente qualificados nos autos. Relata que em 25/06/2014 foi 

celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, representada por 

Adair José Alves Moreira e a empresa LF Construções Civis Ltda, o 

Contrato nº 093/2014, tendo como objeto Construção de uma Escola com 

06 Salas de Aula – Padrão FNDE/MEC – Escola Bela Vista, no município de 

Alto Paraguai com recursos do Ministério da Educação. Assevera que o 

contrato estabelecia que o prazo de execução e conclusão da obra era de 

270 (duzentos e setenta) dias, e que os recursos provenientes para 

pagamento das referidas obras, estariam vinculados aos respectivos 

Termo de Compromisso nº 22520/2014, firmado entre Prefeitura Municipal 

de Alto Paraguai e o Ministério da Educação. Afirma que o valor estipulado 

no contrato era de R$ 961.808,49 (novecentos e sessenta e um mil, 

oitocentos e oito reais e quarenta e nove centavos), e que de acordo com 

as medições foram pagos o valor de R$ 261.790,54 (duzentos e sessenta 

e um mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos). 

Informa que a execução da obra iniciou-se em 09/07/2014, com a 

expedição da ordem de serviço, sendo necessário um aditivo de prazos já 

que não foi possível cumprir a execução no prazo inicialmente previsto no 

cronograma físico-financeiro, apresentando assim diversas justificativas 

para protelar o prazo de conclusão da obra, que até a presente data não 

foi concluída. Atesta que foram realizadas 07 (sete) medições de serviços 

supostamente executados na referida obra durante o período que se 

encontrava em execução, sendo que a última medição ocorreu na data de 

04/08/2016, e o período da medição se deu entre 27/06/2015 a 

01/07/2016, perfazendo o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 

constando nesta última medição a informação de o valor acumulado de 

todas as medições até aquele seria o montante de R$ 261.790,54 

(duzentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa reais e cinqüenta e 

quatro centavos), importando o percentual de 27,21% da obra. Informa 

que a empresa paralisou os serviços da obra desde 2016, não sendo 

identificado no processo deixado qualquer anotação ou Relatório Técnico 

com estudos, vistorias e avaliações técnicas, para verificar as condições 

da mesma. Aduz que após solicitado um relatório da obra, foram 

verificadas várias irregularidades, defeitos de execução, execução em 

desacordo com o projeto, falha de fiscalização, serviços não executados 

e materiais aplicados, tidos como executados nas medições realizadas 

Alega que considerando os procedimentos suspeitos na execução da 

obra e por tratar-se de uma obra de valores altos, iniciou um trabalho de 

levantamento da obras e em seguida realizou uma notificação, solicitando 

da empresa o retorno e a continuidade na execução da obra. Atesta que 

interpôs uma notificação extrajudicial em 26.09.2016, e em face da 

requerida LF Construções Civis Ltda, onde foi solicitado informações 

sobre o andamento e paralização da obra, bem como o retorno para a 

continuidade da obra, e cumprimento do contrato ora firmado, mas a 

empresa se manteve inerte. Afirma que foi realizado pelo engenheiro 

servidor da Prefeitura, relatório com objetivo de fazer um levantamento 

das necessidades para entender a atual situação da obra de construção, 

sendo verificadas diversas irregularidades, dentre elas, que R$ 81.989,73 

(oitenta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), foram pagos indevidamente, já que se referem a serviços não 

executados ou mal executados em desacordo do projeto. Por fim, afirma 

que o bem público encontra-se totalmente danificado, mal executado, 

causando transtornos para população e não atendendo adequadamente a 

sua finalidade, e que uma grande quantia de recursos públicos foram 

empregados e o interesse público não foi atendido. Requereu a 

procedência da ação, com a condenação dos réus de maneira solidária ao 

ressarcimento ao erário público, no valor de R$ 81.989,73 (oitenta e um 

mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos),em face 

do prejuízo constatado. O requerido Adair José Alves Moreira apresentou 

defesa preliminar, no id. 18691627. A parte requerida LF CONSTRUÇÕES 

CIVIS LTDA – ME apresentou defesa preliminar, no id. 20805007. 

Vieram-me os autos conclusos. No caso, a presente ação civil pública tem 

por finalidade a condenação dos demandados a ressarcir o erário 

municipal no importe de R$ 81.989,73 (oitenta e um mil, novecentos e 

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos). Constam das alegações 

iniciais que as irregularidades foram constatadas em relação ao período 

em que Adair José Alves Moreira era Prefeito da Cidade de Alto Paraguai e 

que a empresa requerida estava prestando serviços ao município. Em 

síntese, a parte requente alega a existência de irregularidades quando da 

execução de obra, ante a construção de uma Escola com 06 Salas de 
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Aula – Padrão FNDE/MEC – denominada Escola Bela Vista. Seguem 

alegações de que a obra está parada e que a requerida recebeu valores 

para execução em percentual maior ao contratado, bem como existem 

irregularidades na mesma. No caso em concreto, vislumbra-se o primeiro 

requerido efetuou contrato com a empresa requerida, no id. 14990111, 

bem como consta relatório unilateral no id. 14998715, demonstrando 

irregularidades, ou seja, os requeridos possuem relação com a referida 

obra, e por ora estão vinculados a sua execução. Como é cediço, o juízo 

de admissibilidade, na fase preliminar das Ações Civis Públicas de 

Improbidade Administrativa, se limita à constatação da existência de 

indícios da conduta ímproba, o que se revela, em princípio, presente na 

hipótese dos autos, pois os requeridos, em tese, estão vinculados aos 

fatos narrados na inicial. E nesta fase da ação prioriza-se o interesse 

público, com a apuração dos fatos e aplicação da lei, resguardando-se às 

partes o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, verifica-se que 

para o recebimento da inicial basta a simples apresentação de indícios e 

não a efetiva ocorrência de danos ou prejuízos ao erário, que possam 

caracterizar atos de improbidade administrativa. Ademais, embora em 

alguns casos que tramitam por esta 1ª Vara este Magistrado tenha se 

convencido da rejeição da ação, não é o que se verifica até o presente 

momento, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça tem 

posicionamento de que, existindo meros indícios de cometimento de atos 

enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve 

ser recebida, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei 

8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o 

maior resguardo do interesse público; contudo, os alegados atos de 

improbidade, se é que ocorreram, somente serão elucidados após a 

regular instrução processual. Cabe ressaltar que os requeridos 

apresentaram defesas preliminares nos ids. 18691627 e 20805007. Da 

análise da defesa prévia dos requeridos, não se vislumbra indícios para 

que fosse rejeitada de plano a inicial, de modo que é prudente o seu 

recebimento, iniciando-se o contraditório e futura instrução do processo. 

No sentido do recebimento da ação em casos semelhantes ao ora 

versado, confiram-se o entendimento do STJ: “ADMINISTRATIVO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. 

PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA DE 

INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATO ÍMPROBO. 1. Como sinaliza o § 6º do art. 

17 da Lei nº 8.429/92, o recebimento da exordial da ação de improbidade 

supõe a presença de indícios suficientes da existência do ato ímprobo, 

sendo certo que, pela dicção do § 8º do mesmo art. 17, somente será 

possível sua prematura rejeição caso o juiz resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita (...) 3. Nesse contexto, diversamente do que 

pareceu ao juiz em primeiro grau, não se pode, de plano, afirmar a 

inexistência de má-fé ou dolo na ação do apontado agente público, 

mostrando-se, antes, conveniente o prosseguimento da demanda, em 

ordem a viabilizar a ampla produção probatória, tão necessária ao pleno e 

efetivo convencimento do julgador. 4. Recurso especial do réu a que se 

nega provimento”. (REsp 1565848/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 

16/08/2016, DJe 12/09/2016). “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 

8.429/92. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE 

IMPROBIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS 

LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 

1. O reconhecimento da existência de indícios da prática de atos de 

improbidade, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos 

ou provas. O juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, 

ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal 

como delineados no acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da 

inicial. 2. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a 

demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e 

autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência 

ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3. Como deflui da expressa 

dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a 

pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita. 4. Na espécie, entretanto, em momento algum o 

acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para 

o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular 

instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência 

de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do 

respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração 

Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite.” (REsp 

1192758/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 04/09/2014, DJe 15/10/2014). 

Ante o exposto, RECEBO a presente Ação Civil Pública e determino a 

CITAÇÃO dos réus para contestarem, no prazo legal. Aportando a peça 

de defesa dê vistas a parte autora. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 10 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000536-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BEATRIZ PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALMEIDA CALVO OAB - MT21572/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000536-69.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA JOSE BEATRIZ PIMENTA REU: DONIZETE DE SOUZA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual C/C Devolução de 

quantia paga C/C Reparação por Danos Morais ajuizada por MARIA JOSÉ 

BEATRIZ PIMENTA em face de DONIZETE DE SOUZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra a inicial que em 13 de julho de 2010 firmou 

com o requerido contrato de compromisso de compra e venda referente 

ao imóvel situado na Travessa da República, n° 189, bairro Centro, 

município de Diamantino-MT, matriculado sob o n° 36.857, no Cartório do 1° 

Ofício desta comarca de Diamantino-MT. Informa que o imóvel litigioso 

possui alienação fiduciária da Caixa Econômica Federal. Relata que foi 

pactuada entre as partes uma entrada a ser paga pela compradora, ora 

requerente, na quantia de R$21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), 

adimplida da seguinte forma: R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em 

espécie e um lote urbano no valor de R$13.000,00 (treze mil reais). 

Assevera que desde 11/08/2010 efetua depósitos em conta bancária da 

esposa do requerido, no importe de R$300,00 (trezentos reais) mensais. 

Assegura que a transferência da titularidade do imóvel se realizaria após 

o encerramento das parcelas do financiamento. Salienta que o requerido 

deixou de repassar os valores pagos a instituição bancária credora, que 

se consolidou na propriedade do imóvel. Destaca que corre o risco de ser 

despejada do imóvel. Esclarece que não lhe foi entregue o talão com as 

parcelas do financiamento, nem lhe foi dado boletos para pagamento das 

parcelas do financiamento diretamente à credora, ficando acordado entre 

as partes a modalidade de depósito em conta do requerido ou a quem este 

indicasse. Atesta que o requerido e sua esposa ajuizaram ação rescisória 

do referido contrato, alegando suposta inadimplência da requerente, 

contudo, que a demanda foi julgada improcedente, mantendo-se o 

contrato. Requer o julgamento antecipado da lide, declarando a rescisão 

do Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Urbanos, com a 

restituição paga pela requerente, acrescidos da multa de 20% derivados 

da cláusula em caso de descumprimento por uma das partes, totalizando a 

quantia de R$ 72.628,92 (setenta e dois mil e seiscentos e vinte e oito 

reais e noventa e dois centavos). Pugna, ainda, pela condenação do 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acostou documentos à inicial. Consoante 

certidão de id. 19038922, a parte requerida, embora devidamente citada, 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação. 

Determinada a especificação de provas que pretendem produzir (id. 

22269404), a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

no id. 22827370, enquanto que o requerido quedou-se inerte conforme 

certidão de id. 25152012. Os autos vieram-me conclusos. É o necessário 

relato. Fundamento. Decido. O caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do artigo 355 do 

NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Como se vê no id. 19038922, a parte demandada foi citada e 

não apresentou contestação. Logo, DECRETO a revelia, nos termos do art. 

344 do NCPC. Coube, assim, impor à mencionada ré os efeitos 

decorrentes de sua inação, já que ela deixou transcorrer in albis o prazo 

para defesa. A revelia acarreta "(...) a pesada consequência consistente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 228 de 1019



em dispensar o autor da prova dos fatos que alegara" (DINAMARCO, 

Cândido R. Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III. 3 ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2003, p. 456). No ponto, vale o adendo de que a 

presunção da veracidade dos fatos alegados pela parte demandante é 

relativa, cabendo ao magistrado buscar a formação de sua convicção 

diante de todos os elementos de prova constantes dos autos. Partindo 

dessa premissa, passo à análise do feito de forma antecipada. 

Inicialmente, ressalta-se que a rescisão é o ato de considerar, ou declarar, 

nulo, desfeito ou sem validade, desde o momento da sua conclusão, o 

negócio jurídico, ou contrato em que há vício ou defeito que o tornam 

anulável, e também por infração de cláusula contratual, ou inadimplemento 

de obrigação, e, ainda, em outros atos, sujeitos, por lei, à nulidade relativa. 

No caso em concreto, verifica-se que as partes pactuaram contrato de 

compra e venda referente ao imóvel situado na Travessa da República, n° 

189, bairro Centro, município de Diamantino-MT, matriculado sob o n° 

36.857, no Cartório do 1° Ofício desta comarca de Diamantino-MT; no ano 

de 2010, com entrada no importe de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e 

quinhentos reais) e responsabilização da requerente em relação às 

parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, a partir de 

11/08/2010 até o término do contrato. A requerente informa que pagou 

para o requerido 88 prestações de R$300,00 (trezentos reais) mensais, a 

contar de agosto/2010 até novembro/2017, totalizando a quantia de 

R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). Ademais, afere-se da 

sentença colacionado no id. 13204043, referente ao processo n° 

647-46.2013.811.0005 – Código 88345, ajuizado por Donizete de Souza e 

Gilsinha Santos de Oliveira em face de Maria José Beatriz Pimenta, ora 

requerente, objetivando a rescisão contratual do referido contato 

pactuado. Ocorre que o autor da supramencionada demanda, ora 

requerido, alegou a inadimplência das prestações compreendidas no 

período de dezembro/2011 a maio/2012; constatando-se, posteriormente, 

que foi adimplida tal quantia, sendo que o valor pago referente ao IPTU dos 

anos de 2011, 2012 e 2013 também foi adimplida; ainda, alegou a demora 

da compradora, ora requerente, em efetivar o pagamento das parcelas 

referentes aos meses de julho a novembro/2012, contudo, verificou-se 

que as parcelas foram pagas efetivamente até o final de cada mês. Segue 

entendimento jurisprudencial: “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. 

Rescisão contratual. Revelia. Presunção relativa dos fatos alegados na 

petição inicial. Veracidade das alegações dos autores suficientemente 

demonstrada nos autos. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Na 

pendência de relação contratual, é lícito a qualquer das partes requerer a 

rescisão do contrato, ainda que eventual descumprimento de uma das 

obrigações (realização das obras) tenha ocorrido por culpa dos autores. 

Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de 

sucumbência (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - 

AC: 10005188520198260590 SP 1000518-85.2019.8.26.0590, Relator: 

Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 15/08/2019, 3ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/08/2019). “COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA – Rescisão - Inadimplemento dos vendedores - Omissão na 

entrega do imóvel – Revelia decretada - Falta dos réus a autorizar a 

rescisão, decretada a culpa dos vendedores, com o retorno ao status quo 

ante – Restituição integral do montante pago – Cabimento – Aplicação de 

multa – Previsão contratual expressa - Sentença confirmada - Aplicação 

do disposto no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – 

Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11º do 

CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.” (TJ-SP - AC: 

10070640220188260006 SP 1007064-02.2018.8.26.0006, Relator: Elcio 

Trujillo, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 11/06/2019, 

Data de Publicação: 13/06/2019). Sendo assim, se torna possível a 

rescisão do contrato discutido. Quando a incidência de da correção 

monetária, o STJ já se decidiu: “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda 

de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de 

restituição, incide a partir de cada desembolso. Incidência da Súmula 

83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 208706 RJ 

2012/0154733-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

22/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017). 

Porquanto, os valores referentes a aquisição do imóvel no importe de 

R$21.500,00 foram pagos na época da assinatura do contrato em 

13/07/2010, e R$ 26.400,00 pagos ao longo de 88 mensalidades de 

R$300,00 desde 08/2010 à 11/2017, acrescido de multa contratual de 20% 

sobre o valor do contrato; observando-se que a correção monetária das 

parcelas pagas, para efeitos de restituição, incidirá a partir de cada 

desembolso. Dos Danos Morais Na hipótese, são devidos danos morais, já 

que esses se caracterizam em razão do “sofrimento experimentado por 

alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou 

indiretamente derivado de ato lícito – (RT, 683/46)”. (TJMT. A. Cív. 

49515/2007. Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro, 4ª C. Cív. Julg. 26/11/2007). 

Vejamos o que dispõe o art. 186 do CC. Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. In casu, 

restou devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelos autores em 

decorrência do ilícito que fora causado pelo requerido, uma vez que em 

razão da desídia do requerido, em não repassar os valores a instituição 

bancária, a financiadora consolidou sus propriedade sobre o imóvel. Eis a 

jurisprudência: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. 1. PARTICULARIDADES DO CASO, 

CONFIGURADO O DANO MORAL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO 

NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO ART. 105 DA CF. 2. 

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O simples inadimplemento contratual, 

em regra, não configura dano moral indenizável. No caso, incide o óbice 

da Súmula n. 7 do STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional, 

haja vista que, dada as particularidades do caso concreto, ficou 

configurado o dano moral indenizável. 2. Agravo interno improvido.” (STJ - 

AgInt no AREsp: 1121907 RO 2017/0146297-2, Relator: Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2018). Consequentemente, resta 

patente que a condenação da parte requerida ao pagamento de danos 

morais em favor da requerente é medida que se impõe, decorrentes da 

frustração sofrida pela mesma. Desta forma, visando a compensação do 

sofrimento experimentado, estabeleço, a título de danos morais, a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora. Ante o exposto, 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos da parte demandante, razão pela qual: a) DETERMINO a rescisão 

do contrato, e a consequente devolução do imóvel ao requerido; b) 

DETERMINO o reembolso de R$ 47.900,00 a requerente, referente ao 

pagamento das parcelas, com correção monetária incidindo a partir de 

cada desembolso; c) DETERMINO, ainda, o pagamento da multa de 20% 

sobre o valor do contrato, conforme cláusula quinta; d) CONDENO o 

requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a 

autora, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da 

prolação da sentença. CONDENO o requerido ao pagamento de despesas, 

custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% do valor da 

condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do 

NCPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 11 de março 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000910-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CAETANO DESBESSEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000910-22.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: 

LUCAS CAETANO DESBESSEL Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução 

de Titulo Extrajudicial ajuizada por PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

em desfavor de LUCAS CAETANO DESBESSEL, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 28976886, as partes 

entabularam acordo, pugnando pela homologação e suspensão do feito. 

Os autos vieram-me conclusos. É o breve relato. Decido. HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes (id. 28976886), todavia, nos termos do 

art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Proceda-se com a baixa de 
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eventuais penhoras/restrições existentes nos autos, conforme requerido 

no acordo. Custas e honorários conforme pactuados. Intimem-se. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino/MT, 12 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001027-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria da Conceição Mendes França (REU)

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR (REU)

Gilmar Ferreira Mendes (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DE SOUSA CARDOSO OAB - DF56406 (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR OAB - DF50240 (ADVOGADO(A))

HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE OAB - DF40887 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH OAB - MT18407/A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUPE DA NOBREGA OAB - DF29237 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA OAB - MG136556 

(ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO 

PARAGUAI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001027-13.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES 

FRANÇA, GILMAR FERREIRA MENDES Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração interposto pelo Ministério Público (id. 21139052) em face da 

sentença da decisão de id. 20610454. A embargante alega que houve 

omissão e obscuridade na decisão, sob o argumento que este Juízo se 

omitiu quanto a realização de estudos técnicos a serem realizados pela 

NEAST, e que a mesma poderia justificar a dispensa de realização de 

prova pericial, e informa que ele não requereu neste momento a prova 

pericial e nem os requeridos. Os requeridos apresentaram manifestação, 

no id. 21457416. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos de 

declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações 

contidas nos embargos declaratórios, não se identificam com as hipóteses 

elencadas no art. 1022 do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem 

embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se evidenciou no 

caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, precisa e não 

apresenta qualquer omissão ou obscuridade, considerando-se que sua 

fundamentação afasta qualquer rediscussão. Neste sentido, são 

incabíveis embargos de declaração utilizados: O Tribunal de Justiça deste 

Estado decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à 

reanálise de fatos e provas, especialmente quando os utilizados no 

acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” 

(Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por outro lado, o artigo 

370 do NCPC preceitua que cabe ao Juiz de ofício ou a requerimento, 

determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, o que foi 

feito. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 11 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001027-13.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES 

FRANÇA, GILMAR FERREIRA MENDES Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração interposto pelo Ministério Público (id. 21139052) em face da 

sentença da decisão de id. 20610454. A embargante alega que houve 

omissão e obscuridade na decisão, sob o argumento que este Juízo se 

omitiu quanto a realização de estudos técnicos a serem realizados pela 

NEAST, e que a mesma poderia justificar a dispensa de realização de 

prova pericial, e informa que ele não requereu neste momento a prova 

pericial e nem os requeridos. Os requeridos apresentaram manifestação, 

no id. 21457416. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos de 

declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações 

contidas nos embargos declaratórios, não se identificam com as hipóteses 

elencadas no art. 1022 do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem 

embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se evidenciou no 

caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, precisa e não 

apresenta qualquer omissão ou obscuridade, considerando-se que sua 

fundamentação afasta qualquer rediscussão. Neste sentido, são 

incabíveis embargos de declaração utilizados: O Tribunal de Justiça deste 

Estado decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à 

reanálise de fatos e provas, especialmente quando os utilizados no 

acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” 

(Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por outro lado, o artigo 

370 do NCPC preceitua que cabe ao Juiz de ofício ou a requerimento, 

determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, o que foi 

feito. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 11 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000297-31.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ZANCHET FORNARI (AUTOR(A))

LUIZ FORNARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI WEBBER OAB - PR33138 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA BELLON OAB - PR93796 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000297-31.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): SALETE ZANCHET FORNARI, LUIZ FORNARI REU: BANCO DO 

BRASIL Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 25855778. Intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca dos documentos juntados nos ids. 

20736528, 20736529 e 20736531. Após, voltem os autos conclusos. 

Diamantino, 03 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001316-72.2019.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. M. (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000931-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TRABACHIN (EXECUTADO)

MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN (EXECUTADO)

 

Intimação da Parte Exequente na pessoa de seu Advogado para requerer 

o que entender de direito no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38697 Nr: 3455-97.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando os argumentos assinalados no petitório de fl. 346347, 

DEFIRO o pedido dos leiloeiros.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91833 Nr: 400-31.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria de Santana, Sebastião Rosa de Souza, 

Jussara Alves de Arruda da Silva, Benute Faria da Silva Júnior, Nelson de 

Sá Telles Filho, Ana Ferreira Soares, Luiz José Regis, Levino Almeida dos 

Santos, Marcos Francisco da Silva, Jamil Rodrigues Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B, Everton Benedito dos Anjos - OAB:12.464 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodrigo A. Barroso Mattos - OAB:12.780

 Intimo às partes para manifestarem quanto os esclarecimentos dos 

trabalhos perciais de fls. 534/545, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97809 Nr: 504-86.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaquiel Costa da Silva, Luziana Veira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Lins da Silva, Fraternidade São 

Francisco de Assis na Providencia de Deus, Hospital São João Batista, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araujo - 

OAB:13840/MT, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Ferreira Martins 

Camargo - OAB:12.586, Bruno Brandimarte Del Rio - OAB:OAB/SP 

209.839, Renério de castro - OAB:

 Intimo os Requeridos para apresentarem as contra-razões ao Recurso de 

Apelação de fls. 424/451, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27782 Nr: 1661-46.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Antonio Monteiro, Sandra Mara de Castro 

Monteiro, Pérsio Oliveira Landim, Mizael de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Troian, Guilherme Augustin, Alexandre 

Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geórgia Lucas do Santos - 

OAB:5891-E /MT, José Eduardo Leite - OAB:6.517/Mt, Mizael de 

Souza - OAB:16842/ MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:207681/SP

 Intimo a parte Credora para retirar a Certidão Comprobatória de Dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126879 Nr: 1612-48.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcinei Fernandes da Silva, Evandro José 

Santana Moreira, Nilson Ferreira de Arruda, Sandro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Diante do exposto, ante o óbito do agente, com fulcro no artigo 107, inciso 

I, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao 

sentenciado DELCINEI FERNANDES DA SILVA.Ciência ao MPE e à(s) 

Defesa(s). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.Diamantino/MT, 17 de 

março de 2020.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

5ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-23.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DILETA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002244-23.2019.8.11.0005. REQUERENTE: DILETA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do 

artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Trata-se de ação de anulação de procedimento administrativo com pedido 
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alternativo de danos morais, proposta por Dileta Nunes da Silva em face 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos. A autora sustenta, em síntese, que possui um 

imóvel para aluguel, cuja fatura encontra-se em seu nome, sendo que 

recebeu uma carta de autuação da requerida, na qual constava uma 

recuperação de consumo sobre imóvel, em razão de irregularidades 

constatadas no ramal de entrada, o que ocasionou o faturamento inferior 

ao correto na Unidade Consumidora. Sustenta ainda, que a reclamada não 

obedeceu aos parâmetros legais estabelecidos pela agência reguladora, e 

emitiu uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.124,64 (mil 

cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), razão pela 

qual impetrou recurso administrativo. Dessa forma, pugna pelo 

reconhecimento da ilegalidade da cobrança, bem como a condenação da 

ré ao pagamento de indenização por dano moral. A ré, por sua vez, 

argumentou que a cobrança é legal, pois a vistoria foi realizada de acordo 

com a resolução da ANEEL, sendo a cobrança de recuperação de 

consumo é válida, requerendo a improcedência do pedido inicial. Ante a 

ausência de preliminares, passo a análise do mérito. Inicialmente, 

verifica-se que se trata de relação consumerista (art. 2º e 3º do CDC), 

devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e, 

consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor do autor ante 

sua hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do disposto no artigo 6º 

do Códex. Ademais, compete à parte autora apresentar fatos constitutivos 

de seu direito (art. 373, I, CPC) e à ré a apresentação de fatos impeditivo, 

extintivos e modificativos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Somado a 

isso, convém destacar que a responsabilidade da Ré é objetiva a teor do 

que dispõe o art. 37, § 6º, da CF e artigos 14, § 1º e 22, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor. Pois bem. O objeto da ação consiste na fatura 

de recuperação de consumo emitida pela ré, sem respeitar os parâmetros 

administrativos da ANEEL. Explico. Em análise dos autos, observa-se que 

a ré emitiu uma conta de energia elétrica no valor de R$ 1.124,64 (mil cento 

e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente a 

recuperação de consumo dos meses de julho/2018 a janeiro/2019, em 

nome da proprietária do imóvel, em razão de anormalidade consistente em 

desvio de energia no ramal de entrada. Importante consignar que o caso 

em apreço trata-se de recuperação de consumo por responsabilidade 

atribuível à concessionária, eis que a requerida argumenta em sua 

contestação que “em momento algum foi imputado a autora a autoria da 

irregularidade constatada”. Vale dizer, a concessionária não imputou 

fraude (“gato”) a autora, simplesmente registrou que houve irregularidade 

e realizou a cobrança da suposta diferença de consumo, o que, 

registre-se, é fora de qualquer parâmetro razoável, uma vez que incumbe 

à ré averiguar mais seguidamente estes equipamentos de fornecimento de 

energia elétrica, contudo, se tarda para realizar a fiscalização de unidades 

consumidoras, e após impõe ao consumidor pagamento de recuperação 

de consumo em valores fora do normal. Além disso, a Resolução 414/2010 

da ANNEL dispôs que a apuração de irregularidade no aparelho medidor e 

a recuperação de receita seguem rigoroso procedimento administrativo em 

que deve ser assegurada ao consumidor a participação efetiva na 

apuração de eventual irregularidade. No caso em testilha, verifica-se que 

a vistoria foi realizada sem a presença da dona do imóvel, ou até mesmo 

do locatário, conforme se verifica da análise do TOI, o qual consta 

assinatura de terceiro não responsável pela Unidade Consumidora. Não 

obstante a resolução ainda menciona que na fase de investigação, o 

consumidor será notificado, por documento, contendo a ocorrência, a 

memória descritiva do cálculo, os elementos de apuração, bem como os 

critérios adotados na compensação de faturamento sem prejuízo do uso 

das vias judiciais ordinárias de cobrança, o que no presente caso não foi 

realizado. Só por tal motivo a autuação e a presente cobrança já seriam 

nulas, já que não foi respeitado o devido processo administrativo. Além 

disso, havendo três formas de cálculo previstas na norma de regência, 

deverá ser utilizada aquela mais favorável ao consumidor. Entretanto, no 

demonstrativo de recuperação enviado pela ré só fica claro que o critério 

utilizado foi o de “média dos três maiores valores regulares”, sem ser 

possível averiguar se essa é a forma mais benéfica ao consumidor. Nem 

mesmo foi demonstrado nos autos que houve o aumento do consumo 

mensal após o suposto conserto da avaria. Portanto, em razão das graves 

irregularidades existentes no procedimento adotado pela concessionária, 

deve ser acolhido o pedido de inexigibilidade do débito pelos motivos acima 

expostos, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por 

dano moral, por não demonstrar quais foram os critérios adotados para 

chegar ao valor de R$ 1.124,64. Por outro lado, convém esclarecer que o 

dano moral consiste nas inúmeras irregularidades cometidas pela ré 

durante o procedimento administrativo, valendo-se de meio coercitivo para 

o recebimento dos valores, embora não tenha realizado corte ou 

negativação do nome da autora. Enfim, com base nas argumentações 

acima expostas, não há como retirar da requerida a obrigação de 

indenizar a parte requerente pelos danos sofridos, em relação ao vício na 

prestação do serviço, detectado e comprovado nos autos. Nesse sentido, 

vejamos julgados: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

1009334-59.2017.8.11.0003 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA 

ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA NA APURAÇÃO TÉCNICA 

QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – 

INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – CORTE NO FORNECIMENTO - 

CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS 

ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – 

VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo prova de que o valor 

correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em 

atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, com a notificação da 

usuária a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu 

medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito 

correspondente. 2. Restando indevida a cobrança em questão, evidente 

que a autora/apelada deve ser restituída pelos valores pagos a título de 

recuperação de consumo. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera 

ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, 

calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não 

registrado. 4. O inadimplemento que autoriza o corte no fornecimento de 

energia elétrica é aquele referente à fatura atual, correspondente ao 

consumo mensal regular do usuário. 5. O arbitramento da compensação 

por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da 

gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos 

envolvidos e da exequibilidade da indenização, de modo que o valor fixado 

em patamares compatíveis com esses parâmetros comporta ser mantido. 

(N.U 1009334-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (grifei). 

Diante do exposto, havendo o ato ilícito da requerida, e verificado que a 

concessionária atuou de forma ilegal e abusiva, o prejuízo moral sofrido 

pela parte autora é inconteste. No entanto, é de se observar que essa 

condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, 

de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestímulo a 

novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de 

vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado 

a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que 

não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de 

não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Aliás, a indenização pelo 

dano moral, neste caso, serve de alerta à concessionária no sentido de 

rever sua política de atuação pelo que, de acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 9.980,00 (nove mil 

novecentos e oitenta reais). Diante do exposto, ratifico a medida de 

urgência deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

DECLARAR inexigível o valor referente à fatura discutida nos autos; b) 

CONDENAR a Ré ao pagamento de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e 

oitenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % 

ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ); Por consequência, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte Ré, e extingo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora para fins recursais. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. 

I. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-08.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IOHANNA SAMARA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 232 de 1019



RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000154-08.2020.8.11.0005. AUTOR: IOHANNA SAMARA DA COSTA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Expediente

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71559 Nr: 3874-50.2010.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, IZAUL NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZAUL NUNES, para 

devolução dos autos nº 3874-50.2010.811.0037, Protocolo 71559, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000173-15.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. L. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. W. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

 

Intimar o requerido, através de seu advogado, para manifestar sobre o 

documento sob ID 30484248, no prazo de 5 dias, sob pena de devolução 

da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001147-52.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. R. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

JACQUELINE GONCALVES DA CRUZ OAB - 027.426.011-55 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. D. L. (IMPETRADO)

S. D. E. D. M. D. P. D. L. M. (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001147-52.2020.8.11.0037.s 

IMPETRANTE: E. G. R. REPRESENTANTE: JACQUELINE GONCALVES DA 

CRUZ IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos 

etc. Compulsando os autos, consta no pedido inicial a narrativa de que a 

impetrante Esther Gonçalves Rodrigues, de 6 anos, representada por sua 

genitora Jacqueline Gonçalves da Cruz, não obteve êxito em ser 

matriculada na Escola Municipal Treze de Maio, unidade escolar em que já 

estudam seus dois irmãos e que, portanto, deseja ser inserida. Inobstante 

a autora alegar que realizou a inscrição no portal eletrônico disponibilizado 

pela Prefeitura Municipal para que Esther continuasse seus estudos, 

iniciando o primeiro ano do ensino fundamental na Escola Municipal Treze 

de Maio (como comprova o ID Num. 29784055 - Pág. 1) e afirmar que não 

obteve vaga, no extrato juntado ao pleito, constou que a situação do 

pedido estava “aguardando”. De outro lado, não ficaram evidentes no 

pedido inicial os motivos que a impediram de frequentar as aulas na Escola 

Treze de Maio, propiciando, com isso, maiores subsídios para uma decisão 

mais ajustada ao caso. Diante disso, determinou-se a realização de 

diligências pelos agentes de infância e juventude com a finalidade de 

averiguar os motivos que impediam Esther de estudar na Escola Municipal 

Treze de Maio e a eventual disponibilidade de vagas em outras escolas. O 

relatório aportou no ID Num. 30438716 - Pág. 1 e seguintes, informando a 

ausência de vagas para que Esther possa iniciar seus estudos no ensino 

fundamental junto à Escola Treze de Maio, bem como a existência de 

vagas perante outras duas escolas municipais (Novo Horizonte e Nossa 

Senhora Aparecida). É o relato. Fundamento e decido. O Mandado de 

Segurança é um instrumento que visa proteger direito líquido e certo, tendo 

como objeto ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo de 

direito individual ou coletivo. Segundo Hely Lopes Meirelles, “Mandado de 

Segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa 

física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade 

reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou 

ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça (CF, art. 5º, LXIX e LXX; Lei n. 

1.533/51, art. 1º).” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. SP: 

Malheiros. 2004, p. 21/22). Anoto que Esther possui 6 anos e realizou a 

inscrição para concorrer às vagas disponibilizadas na Escola que 

pretendia estudar (ID Num. 29784055 - Pág. 1). Outrossim, verifico que a 

Secretaria de Educação informou que não há vagas na Escola Municipal 

Treze de Maio (ID Num. 30438719 - Pág. 1), podendo-se compreender que 

as salas de aulas existentes já estão atendendo a quantidade de alunos 

permitida e que a impetrante se encontra regularmente inscrita na lista de 

espera. Friso que não é dado ao Judiciário substituir-se as autoridades 

públicas de educação, para fixar, ou suprimir, requisitos para o ingresso 

de crianças em determinadas unidades educacionais, quando os atos 

normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou 

ilegitimidade no ato do ente estatal[1] . Consigno que entendo necessário 

observar-se o princípio da isonomia, não podendo ocasionar prejuízo a 

outras crianças que se encontram em idêntica situação e aguardando em 

lista de espera. Destaco o entendimento reiteradamente proferido pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso e que entendo aplicável ao 

presente caso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM CRECHE - 

PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E ESTADO DE 

MATO GROSSO: REJEITADA. ARGUMENTO DO MUNICÍPIO: CELEBRAÇÃO 

DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - COMPROMISSO DE 

CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, RESERVA DO POSSÍVEL E 

ISONOMIA - PRETERIÇÃO - AFRONTA AO DIREITO DE OUTRAS CRIANÇAS 

QUE AGUARDAM VAGA - LISTA COM MAIS DE MIL CRIANÇAS À ESPERA 

DE VAGA NAS CRECHES MUNICIPAIS - SUPERLOTAÇÃO QUE PODE 

OCASIONAR MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

GRAVÍSSIMA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - IMPROCEDÊNCIA 

DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELO PROVIDO. 1. O artigo 205 da Carta 

Magna diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da 

família, a qual será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa. 2.“[...] a educação 

infantil é de responsabilidade prioritária do município, a quem incumbe, 

portanto, promovê-la com o fornecimento de um número maior de creches. 

Segurança denegada”. (MS nº 60334/2012, Des. Luiz Carlos da Costa, 
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Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, DJE 

9.1.2013).3. “[...] Não é possível a matrícula de criança em creche, com 

lotação esgotada, quando há lista de espera pelo surgimento de vagas. A 

superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na 

prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção 

necessária a cada uma das crianças.” [...] (AgR 157916/2016, Des. José 

Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 07/03/2017, publicado 

no DJE 23/03/2017) 4. “[...] A sentença que autoriza a matrícula de criança 

em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera aguardando 

o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de causar 

superlotação das salas e a má qualidade do ensino. [...]” (TJMT. 

Apelação/Remessa Necessária 169114/2016, Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Quarta câmara cível, julgado em 21/02/2017, 

publicado no DJE 09/03/2017)5. Apelo provido. PROCESSUAL CIVIL – 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA – 

INEXISTÊNCIA DE VAGA – SUPERLOTAÇÃO – PRINCÍPIO DA 

IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO 

JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL – SENTENÇA RETIFICADA. Conforme o entendimento dominante 

nesta Corte de Justiça, constatado que, na creche indicada, não há vaga, 

não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, 

pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não 

podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há 

fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode 

ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado 

conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder 

Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com 

entidades privadas (Precedente: TJ/MT - Ap 74420/2016). (TJMT. N.U 

0020653-44 .2017 .8 .11 .0002 ,  Remessa  Necessár ia  C íve l , 

Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018) 

Ressalto, ainda, o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. TUTELA ANTECIPADA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA 

CRIANÇA EM CRECHE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MANIFESTA 

IMPROCEDÊNCIA. 1. Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil 

autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 

contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 

Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. 2. A 

concessão de antecipação dos efeitos da tutela resta condicionada à 

presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, à caracterização do 

abuso de direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório do réu, 

nos termos dos artigos 273 e 527, III, ambos do CPC, o que não ocorreu 

nos autos. 3. Correta a decisão monocrática que nega seguimento a 

agravo de instrumento ao argumento de improcedência, tendo em vista 

que a recorrente requer a antecipação de tutela para determinar ao réu 

Distrito Federal para que matricule a menor em creche da rede pública nas 

proximidades da sua residência, sem observância de disponibilização de 

vaga para criança em creche nas proximidades de sua residência, onde 

há fila de espera, e ao princípio da isonomia. 4. Conquanto a educação 

tenha sido erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo 

a Constituição da República como dever do Estado à garantia da educação 

infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade, 

constata-se que, em casos semelhantes, este e. TJDFT, apesar de 

reconhecer o direito subjetivo à educação, tem obstado a vulneração do 

princípio da isonomia. 5. Estando o menor devidamente inscrito e 

aguardando a matrícula em creche pública, o acesso há que se dar por 

meio políticas públicas implementadas pelo Estado, para a sua instituição e 

patrocínio, com a finalidade de atender, preferencialmente, famílias com 

menor renda e filhos de mães trabalhadoras, não se justificando a 

determinação judicial para que a instituição de ensino proceda a sua 

imediata matrícula, sem observância a fila de espera, gerando violação ao 

princípio da isonomia. 6. Agravo regimental conhecido e improvido. (TJ-DF 

- AGR1: 201500202831141 Agravo de Instrumento, Relator: GISLENE 

PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2015, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2015 . Pág.: 166) Diante do exposto, 

constato que o ato submetido à apreciação não se encontra calcado em 

ilegalidade, ilegitimidade ou abusividade, estando de acordo com a 

legislação educacional e o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Assim, no caso em tela não vislumbro direito líquido e 

certo da impetrante que visa ingressar no 1ª ano do ensino fundamental 

na Escola Treze de Maio, razão pela qual denego a segurança pretendida 

liminarmente. Como diligências a serem tomadas para a instrução 

processual e o futuro julgamento do feito, determino: a) que os agentes de 

infância e juventude esclareçam em qual posição de encontra a autora na 

lista de espera, juntando a informação, no prazo de 24 horas. b) a 

intimação da impetrante para juntar, no prazo de cinco dias, comprovante 

de residência atualizado e em seu nome, diante da divergência existente 

nos autos quanto ao seu endereço, notadamente em face daquele 

informado no petitório inicial (ID Num. 29784043 - Pág. 1) e comprovante de 

residência de ID Num. 29784054 - Pág. 3, bem como do constante no 

relatório dos agentes de infância e juventude colacionado no ID Num. 

30438730 - Pág. 1. Notifiquem-se as autoridades tidas como coatoras para 

que prestem informações, no prazo de 10 (dez) dias, e dê-se ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada 

para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de 15 dias. Decorridos os 

prazos estabelecidos, dê-se vista ao Ministério Público para emitir parecer, 

no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 18 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito em Substituição Legal [1] TJMT. (Ap 13285/2016, Des. 

Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171032 Nr: 5709-63.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para proceder a comprovação do 

recolhimento das custas para distribuição da Carta Precatória ou a sua 

retirada, no prazo de 15 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003057-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. F. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTACIO PAMPADO PROCESSO n. 1003057-51.2019.8.11.0037 Valor 

da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: 

Nome: MARCO ANTONIO PEREIRA OLIVEIRA Endereço: Rua Roberto 

Colonhensi, 510, parque eldorado, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: EDINEIA DE FREITAS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:Trata-se de ação de guarda, em que o genitor do 

infante BRUNO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA move em face da genitora, 

uma vez que possui a guarda fática do mesmo. DECISÃO: "Vistos etc. 

Remetam-se os autos à equipe técnica para a realização de estudo 
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psicossocial com urgência junto à requerida e ao menor, diante das 

declarações do autor no sentido de que já houve a pratica de maus tratos 

em desfavor da criança e de que o menor estaria na posse da mãe 

irregularmente, sem acordo entre as partes, tendo, aliás, a requerida, 

aparentemente, dificultado a realização do estudo, como se verifica do 

relatório de ID Num. 23358330 - Pág. 1/4. Fixo o prazo de 30 dias para a 

juntada de relatório. Considerando que não houve até o presente momento 

tentativa de conciliação em audiência com esta juíza e tendo em vista que 

deve ser, a todo tempo, buscada a composição entre as partes, designo 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 17h00min. Caso a 

equipe técnica não obtenha o paradeiro de Edinéia, cite-se e intime-se via 

edital, como requerido no ID Num. 23132916 - Pág. 1. Citada via edital, 

nomeio desde já a Defensoria Pública para o exercício do múnus de 

curadora especial, que deverá obter vista dos autos. Intime-se o autor no 

endereço de ID Num. 23358330 - Pág. 2. Dê-se ciência. Cumpra-se". 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA 

CLAUDIA PIMENTEL MALHEIROS, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 18 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001385-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE PAULA MARTINS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTOLASER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

MIRIAN MARIKON NUMASAWA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001385-76.2017.8.11.0037- PJE Ação de Indenização por Danos Morais, 

Danos Morais, Danos Materiais e Danos Estéticos Requerente: Sandra de 

Paula Martins Cardoso Requeridos: Ortolaser Clínica Odontológica Ltda - 

EPP e Outra Vistos etc. Tendo em vista a ausência de localização do perito 

nomeado, nomeio em substituição como perito judicial o Dr. Mauro Luciano 

de Lima Pinto, CRO 1829, dentista, com endereço profissional na Av. 

Cuiabá, nº 1556, Bairro Centro, Primavera do Leste-MT. O perito deve 

informar ao Juízo a data e horário para a realização da prova técnica, para 

o fim de viabilizar o cumprimento do disposto no artigo 474 do Código de 

Processo Civil. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo 

juiz, pelo menos 20 (vinte) dias anteriores da audiência de instrução e 

julgamento (CPC, art.477). Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente 

técnico; III - apresentar quesitos (CPC, art.465, §1º). Ciente da nomeação, 

o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta de honorários; II - 

currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (CPC, art.465, §2º). As partes serão intimadas da 

proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes 

para os fins do art. 95 (CPC, art.465, §3º). O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRO/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de janeiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002568-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA MILANI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O 

(ADVOGADO(A))

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (REU)

JULIANA MULLER SCHEER (REU)
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ILOIDE AUGUSTA MULLER (REU)

OLDEMAR SCHEER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002568-82.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): IMOBILIARIA MILANI LTDA REU: OLDEMAR SCHEER, JULIANA 

MULLER SCHEER, NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 06 de maio de 2020, às 

16h20min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 7 de março de 2020. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001012-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LEANDRO MARTIGNAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE LURDES PERI OAB - PR51416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER FRANCISCO PIFFER QUADROS (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101344 Nr: 897-51.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINA DELERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES PANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:MT 23.775/O

 INTIMO advogado da parte autora para manifestar acerca da devolução 

da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162224 Nr: 1336-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADO CENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1336-86.2016.811.0037 (Código 162224)

Ação de Cancelamento de Protesto c/c Danos Morais

Requerente: Atacado Central Comércio de Alimentos Ltda.

Requerido: Zelita Distribuidora de Alimentos Ltda. – ME

Vistos etc.

Havendo requerimento de desconsideração da personalidade jurídica 

(fls.58/64), suspenso o feito, nos moldes do artigo 134, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Comunique-se ao distribuidor a instauração do incidente para as 

anotações devidas (CPC, art.134, §1º).

Citem-se os sócios e a pessoa jurídica para manifestarem-se e 

requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art.135).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 14624 Nr: 301-19.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIZE TEREZINHA SCHWERZ SILVEIRA, 

VALDO AMARAL SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº 301-19.2001.811.0037 (Código 14624)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: João Manoel Júnior

 Executados: Valdo Amaral Silveira e Evanize Terezinha Schwerz Silveira

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, bem como sobre a configuração da 

prescrição intercorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68586 Nr: 896-03.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLINE DOS SANTOS VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Processo nº 896-03.2010.811.0037 (Código 68586)

 Ação Revisional de Contrato e Repetição de Indébito c/c Indenização por 

Danos Morais

Exequente: Karoline dos Santos Viana

Executados: HSBC Bank Brasil S.A

Vistos etc.

 A ação revisional visa a exclusão de encargos reputados ilegais, com a 

restituição de saldo remanescente.

Em 17/03/11 a parte autora comunicou a formalização de acordo 

extrajudicial (fls.158/159), postulando pela extinção do processo com 

resolução de mérito, com fundamente no artigo 269, III, do CPC/73.

Não houve, todavia, apresentação de acordo formal para homologação, 

tampouco manifestação expressa da instituição financeira demandada.

 Inviável, portanto, a extinção por transação, ressalva à parte autora o 

direito de postular pela desistência ou extinção pela perda superveniente 

do interesse processual.

Destarte, intime-se a parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, em 5 (cinco) dias, valendo o silêncio como 

ratificação da perda do interesse processual.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.
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Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102168 Nr: 1561-82.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHÃES FERRARI 

- OAB:MT 13985-B, Jober Seidenfus - OAB:13988B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação do requerente embora 

intimado conforme certidão de publicação de f. 301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 3765-65.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT, DIOGO GALVAN - OAB:8056 OAB/MT, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3765-65.2012.811.0037 (Código 113375)

Cumprimento de Sentença

Exequente: D.F. Incorporadora e Imobiliária Ltda.

 Executado: Ademir Pereira dos Santos

Vistos etc.

Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Trata-se, com efeito, do poder geral de efetivação atribuído ao juiz.

Para seu implemento, o juiz deve verificar as peculiaridades do caso 

concreto, adotando mecanismos que se mostrem adequados à satisfação 

do direito.

O poder geral de efetivação por ser concretizado, no caso concreto, com 

o bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado, eis que legítima 

a restrição ao crédito, ainda que sob a forma de óbice à utilização de 

serviços bancários, em relação a devedores contumazes.

 Com efeito, a mudança de paradigma do Novo Código de Processo Civil 

estabeleceu novo tratamento ao devedor contumaz, que inviabiliza a 

localização de bens e se furta à responsabilidade patrimonial, 

continuando, todavia, a usufruir dos bens de consumo não essenciais, 

impingindo todo o prejuízo do inadimplemento ao credor, cuja execução 

acaba frustrada pela ausência da localização de patrimônio penhorável.

Assim, valendo-me do permissivo legal, determino o bloqueio dos cartões 

de crédito em nome do executado.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121990 Nr: 4514-48.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIMEI PEREIRA FREITAS TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COELHO CARDOSO, ANGELA 

MARIA ANDRADE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudemar Gomes da Silva - 

OAB:19169-O/MT, Cláudio Santos Réche - OAB:12-831-B, ÉDERSON 

UMBELINO NERY - OAB:MT 16181-O, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 4514-48.2013.811.0037 (Código nº 121990)

Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda c/c 

Restituição de Valores Pagos e Reparação por Danos Decorrentes

Requerente: Meimei Pereira Freitas Tomaz

 Requerido: Reinaldo Coelho Cardoso

 Requerido: Ângela Maria Andrade Cardoso

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e 

Venda c/c Restituição de Valores Pagos e Reparação por Danos 

Decorrentes proposto por Meimei Pereira Freitas Tomaz em face de 

Reinaldo Coelho Cardoso e Ângela Maria Andrade Cardoso, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte autora, embora intimada, não 

regularizou a representação processual, nos termos do artigo 76, §1º, I, 

do Código de Processo Civil (fls.151/152).

 Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, não regularizada a representação processual, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

76, §1º, I, e artigo 485, X, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128555 Nr: 1457-85.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO FLORIAN NARESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A/MT

 Processo nº 1457-85.2014.811.0037 (128555)

Embargos à Arrematação

Embargantes: Agripina Reutov e Outro

Embargado: Vanildo Florian Naressi

Vistos etc.

Certifique-se sobre o trânsito em julgado dos embargos de terceiro 

autuados sob o nº 3993-40.2012.811.0037 (Código 113643), com 

translado do comando sentencial daqueles autos para os presentes.

Em seguida, imediata conclusão para julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131673 Nr: 4135-73.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN TELES NOGUEIRA - 
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OAB:MT/18.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 Certifico que nesta data INTIMO os advogados dos EXECUTADOS para 

manifestarem-se acerca dos Embargos de Declaração de fls. 183/188, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134063 Nr: 6052-30.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POINTER FORT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS 

LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, LUIS ANTONIO ORLANDI - OAB:71807-OAB RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, ANA LUIZA RODRIGUES MANSUR - OAB:140.851/RJ, ISABEL 

CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - OAB:6347/MT, MARIO 

EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5705/MT, PAULO INACIO HELENE LESSA - 

OAB:MT 6571, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, RODRIGO 

DE ASSIS TORRES - OAB:121.429/RJ

 Processo nº 6052-30.2014.811.0037 (Código nº 134063)

Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Lucros 

Cessantes e Danos Morais

Requerente: Pointer Fort Comércio de Eletro Eletronicos Ltda-Me

Requerido: Embratel Tvsat Telecomunicações S/A

Vistos etc.

Expeça-se alvará na forma postulada (fls.711/713).

Intimem-se as partes sobre a data e local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova (CPC, art.474).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134922 Nr: 6720-98.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR KUSDRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BRUNA SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6720-98.2014.811.0037 (Código 134922)

 Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

 Exequente: Almir Kusdra - ME

 Executados: Costa & Vieira LTDA. e Outro

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.98), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139868 Nr: 10180-93.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MIGUEL KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10180-93.2014.811.0037 (Código nº 139868)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de 

Mato Grosso

Requerido: Carlos Miguel Kruger

Vistos etc.

Não localizados todos os bens alienados fiduciariamente, intime-se o 

credor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, valendo-se 

da prerrogativa de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 4º do Decreto-lei nº 

911/1969.

Inexistindo manifestação por mais de 30 (trinta) dias, intime-se a parte 

autora pessoalmente, por mandado, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, suprindo a omissão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175225 Nr: 8107-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO NASCIMENTO LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8107-80.2016.811.0037 (Código 175225)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Triunfante Matogrossense de Alimentos Ltda.

Executado: Supermercado Nascimento Ltda. – EPP

Vistos etc.

 Conforme exigência do artigo 15, II, da Lei nº 5.474/1968, a adoção do 

processo de execução para cobrança de duplicata não aceita demanda, 

cumulativamente, que as cártulas: a) hajam sido protestadas; b) estejam 

acompanhadas de documento hábil comprobatório da entrega e 

recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, 

recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos 

arts. 7º e 8º desta Lei

Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto a ausência de 

título passível de execução, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2570 Nr: 11-09.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETTO, Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO MURIEL - 

OAB:83931, NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:SP/185.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, JOSÉ ROBERTO HERMANN RAMOS - OAB:8.855, Luis Carlos 

Conejo - OAB:MT 13056, MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.Não estabelecendo a lei processual 

civil um procedimento para a fixação dos honorários periciais, em caso de 

discordância de quaisquer das partes quanto à proposta de honorários do 
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expert, compete ao Julgador estipular um valor razoável, que atenda 

minimamente aos interesses de todos os envolvidos. Nesse passo, a 

estimativa das horas técnicas é manifestamente excessiva. Tome-se, por 

exemplo, o tempo estimado para a redação final do laudo e resposta aos 

quesitos formulados: 32 horas técnicas. Tal lapso temporal é, a toda 

evidência, superdimensionado, eis que a elaboração de laudo para 

avaliação de duas áreas contiguas, não demandam a quantidade de horas 

apontadas. Outrossim, a especificação dos trabalhos demonstra o 

desmembramento de atividades repetitivas, gerando acúmulo de 

apontamento de horas em detrimento da economia processual.Portanto, 

considerando a natureza da perícia a ser realizada, arbitro os honorários 

periciais na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).Intime-se o perito 

nomeado para prestar informações quanto a manutenção de interesse em 

realizar os trabalhos periciais, em 15 (quinze) dias, já declinando, em caso 

positivo, os dados bancários para subsequente levantamento da 

importância de 50 % (cinquenta por cento).Em seguida, intime-se a parte 

responsável para proceder ao depósito da importância dos honorários 

periciais, em 15 (quinze) dias (CPC, art.95, §1º).O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo de 60 (sessenta) dias (CPC, art.477).Inclua-se o 

registro sistêmico, nos moldes do artigo 272, §5º, do Código de Processo 

Civil (fls.456; 460).Autorizo a carga dos autos, na forma postulada 

(fls.454).Intimem-se as partes para manifestarem, em 15 (quinze) dias, 

sobre o cálculo judicial (fls.422).Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 17 

de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3458 Nr: 65-77.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMO E DAMO LTDA, DARCI SILVA DE 

ARAÚJO, ISMAEL DARCI DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT, SADI 

BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de f. 243, intimo a parte autora para atualizar o 

cálculo exequendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3836 Nr: 85-68.1995.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON BOLDRIN, ANILTON BOLDRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE DAL PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, SIDINEY DA 

SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Processo nº 85-68.1995.811.0037 (3836)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Ailton Boldrin e Anilton Boldrin

Executado: Onofre Dal Piva

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (fls.407).

Em seguida, imediata conclusão.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6901 Nr: 1695-66.1998.811.0037

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUSMA OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT 3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1695-66.1998.811.0037 (Código n.º 6901)

Notificação Judicial

Requerente: Terezinha Strapasson Fockink

 Requerido: Kusma Ovchinnikov

 Vistos etc.

O procedimento de notificação judicial, tecnicamente, não tem sentença.

Com efeito, nos termos do artigo 872 do CPC/73, feita a intimação, 

ordenará o juiz que, pagas as custas, e decorridas 48 (quarenta e oito) 

horas, sejam os autos entregues à parte independentemente de traslado.

Tal determinação já consta dos autos, conforme decisão lançada às 

fls.15.

Destarte, cumpra-se o comando decisório.

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7322 Nr: 70-02.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, PEDRO REICHE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO MURIEL - 

OAB:83931, NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:SP/185.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Processo nº 70-02.1995.811.0037 (7322)

Ação de Execução

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: Devanir Reiche e Pedro Reiche Neto

Vistos etc.

Inclua-se o registro sistêmico, nos moldes do artigo 272, §5º, do Código de 

Processo Civil (fls.597).

Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 

urgente.

Intime-se o causídico Dr. Marcelo Piloto Maciel, subscritor das petições de 

fls.523; 525/533, para regularizar sua atuação processual, apresentando 

o instrumento de mandato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do ato 

não ratificado ser considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome 

foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e 

danos, nos moldes do artigo 104, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 12074 Nr: 860-10.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIZE TEREZINHA SCHWERZ SILVEIRA, 

VALDO AMARAL SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº 860-10.2000.811.0037 (Código 12074)

Ação de Execução para Entrega de Coisa convertida em Quantia Certa

 Exequente: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste - 

Primacredi

Executados: Valdo Amaral Silveira e Evanize Terezinha Schwerz Silveira

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.145), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.
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Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 13644 Nr: 1967-89.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIZE TEREZINHA SCHWERZ SILVEIRA, 

VALDO AMARAL SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº 1967-89.2000.811.0037 (Código 13644)

Ação de Cumprimento de Sentença

 Exequente: João Manoel Júnior

 Executados: Valdo Amaral Silveira e Evanize Terezinha Schwerz Silveira

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, bem como sobre a configuração da 

prescrição, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 15617 Nr: 1053-88.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ÁGUA FUNDA LTDA, 

FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, ANTÔNIO CARLOS ROSA - OAB:4990-B, 

FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079/MT, 

ELIANE MOREIRA DA CUNHA - OAB:2296-E/MT, MILTON VIZINI 

CORRÊA JUNIOR - OAB:MT/3076-A, SALVADOR POMPEU DE BARROS 

FILHO - OAB:196

 Processo nº 1053-88.2001.811.0037 (Código 15617)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Firmino Gomes Barcelos

Executado: Agropecuária Água Funda Ltda. e Outros

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por Firmino Gomes 

Barcelos em face de Agropecuária Água Funda Ltda. e Outros, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte exequente renunciou o crédito 

nos termos do artigo 924, IV, do CPC (fls.1149), requerendo a extinção do 

feito.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isto posto, renunciado o crédito, JULGO EXTINTO POR SENTENÇA COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, IV, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30241 Nr: 2480-18.2004.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE NUNES TUBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA AUTOMOVEIS LTDA - PANTA FIAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:5224-MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora, fica intimado de que 

os autos encontram-se desarquivados, devendo requerer o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34844 Nr: 2889-57.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERACIDES ROMAGNOLI, MARIA APARECIDA 

ROMAGNOLI, MARCOS ROBERTO ROMAGNOLI, ANDREA CRISTINA 

ERCOLI ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VENDRAMIN 

GRABOSKI - OAB:51443/PR, THIAGO RIBCZUK - OAB:PR 43.438, 

WAGNER RODRIGUES GONÇALVES - OAB:30669-PR

 Processo nº 2889-57.2005.811.0037 (Código nº 34844)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: KPM Empreendimentos e Participações Ltda.

Executados: Eracides Romagnoli e Outros

Vistos etc.

 Havendo desistência (fls.341), baixe-se a penhora (fls.230).

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37959 Nr: 531-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDO FLORIAN NARESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI COSTA JUNIOR - 

OAB:221174/SP, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:171107/SP, ONEDSON 

CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, LUCIANA 

RAMBO - OAB:MT 8645, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 531-85.2006.811.0037 (37959)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Vanildo Florian Naressi

Executados: Agripina Reutov e Outro

Vistos etc.

A decisão de fls.1062 determinou a suspensão da presente execução até 

o julgamento dos Embargos de Terceiro nº 1457-85.2014 (Código 128555).

Desse modo, aguarde-se o julgamento dos autos acima indicados.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38989 Nr: 1430-83.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDO FLORIAN NARESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 Processo nº 1430-83.2006.811.0037 (Código 38989)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Vanildo Florian Naressi

Executado: Savostian Reutow

Vistos etc.

Verificada a irregularidade da representação da parte, suspendo o curso 

processual e determino a intimação da parte executada para saneamento 

do vício, mediante apresentação do instrumento de mandato outorgado ao 

causídico subscritor da defesa executiva (fls.440/448), em 15 (quinze) 

dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49413 Nr: 4822-94.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691

 Certifico que nesta data INTIMO os advogados da parte autora, para 

ciência do desarquivamento dos autos supra, conforme requerido em 

petição de fl.177, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55114 Nr: 2725-87.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCOPEL COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO NOGUEIRA COSTA - 

OAB:8883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 INTIMO a Drª Luana Klimiuk, inscrita na OAB/MT sob o Nº 18089, para 

ciência do desarquivamento do autos supra, conforme requerido em 

petição de fl.203/204, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55953 Nr: 3568-52.2008.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFF, FRRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:OAB-MT 23.335, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:OAB-MT 

24.925-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO os advogados do REQUERENTE, para 

ciência do desarquivamento dos autos supra, conforme requerido em 

petição de fls. 31/32, nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 56266 Nr: 3888-05.2008.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU CARLOS SECRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROGÉRIO CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 3888-05.2008.811.0037 (56266)

Embargos do Devedor

Embargante: Erineu Carlos Secretti

 Embargado: Márcio Rogério Cassol

Vistos etc.

Trata-se de embargos do devedor opostos por Erineu Carlos Secretti em 

face de Márcio Rogério Cassol, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A defesa executiva fundamenta-se no excesso de execução, eis que 

houve o pagamento parcial do débito, no valor equivalente a R$5.000,00 

(cinco mil) reais. Relata que emitiu o cheque nº 850078 em favor do 

embargado e após a devolução do título de crédito pela instituição 

financeira, efetuou o pagamento em espécie ao embargado (mediante a 

devolução ao embargante do cheque).

No decorrer do trâmite processual a ação de execução de título 

extrajudicial em apenso n° 3264-24.2006.811.0037 (Código 40800) foi 

extinta, na forma do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, ocorrendo 

assim a perda do objeto da ação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Tendo em vista a carência de ação pela ausência de interesse processual 

(perda superveniente), JUGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte embargada ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios (CPC, art. 85, §10). 

Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

sobretudo em face do julgamento antecipado, fato que abreviou o labor 

profissional, nos moldes do artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63979 Nr: 3702-45.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA CRISTINA VON BORSTEL MARQUES DAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 3702-45.2009.811.0037 (Código 63979)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Isa Cristina Von Borstel Marques Dapper

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Embora a impugnação ao cumprimento de sentença não impeça a prática 

dos atos executivos (CPC, art.525, §6º), considerando o depósito 

voluntário, revogo a ordem de penhora de ativos financeiros e determino a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 241 de 1019



expedição de alvará para levantamento.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71666 Nr: 3981-94.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO DE PIERI & PIERI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Processo nº 3981-94.2010.811.0037 (71666)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Cimasp – Comércio e Industria de Equipamentos, Serviços e 

Peças Ltda.

 Executado: Beraldo de Pieri & Pieri Ltda. - ME

Vistos etc.

A decisão judicial de fls.159 descreveu a forma de realização do cálculo 

do débito pela Contadoria Judicial, todavia o cálculo apresentado (fls.221) 

não observou os estritos parâmetros apontados.

Desse modo, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a 

elaboração de novo cálculo, ressaltando a necessidade de dedução de 

todos os abatimentos relativos aos depósitos realizados posteriores a 

decisão acima indicada, sem inclusão da multa arbitrada às fls.216 no 

cálculo.

Aportando o novo Cálculo Judicial, intimem-se as partes para regular 

manifestação, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, imediata conclusão para análise do pedido de fls.141/143.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71921 Nr: 4236-52.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEITH PINTO DE ASSIS - ME, KEITH PINTO DE 

ASSIS, IDAILSA JUSTINIANO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 221.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4236-52.2010.811.0037 (Código 71921)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Keith Pinto de Assis – ME e Idailsa Justiniano Pinto

Vistos etc.

Distribua-se a carta precatória expedida para citação, com estrita 

observância do artigo 15 da Resolução TJ-MT/TP, 2018.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103824 Nr: 2762-12.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT, 

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Processo nº 2762-12.2011.811.0037 (Código 103824)

Ação de Execução por Quantia Certa

 Exequente: Primavera Diesel Ltda.

Executado: Vilson Luis dos Santos Castro

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.150/160), 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106961 Nr: 6051-50.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ 

- OAB:OAB/MT 22.640/A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 

4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 Processo nº 6051-50.2011.811.0037 (Código 106961)

Embargos à Execução

Requerente: Roberto Carlos Vieira

Requerido: Banco de Lage Landen S.A.

Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Roberto Carlos Vieira em 

face de Banco de Lage Landen S.A., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Indeferido o benefício da gratuidade da justiça (fls.100/101) e instada a 

recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, a parte autora quedou-se inerte, não promovendo a diligência 

que lhe competia, consoante certidão inclusa (fls.105).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Não efetuado o recolhimento das custas, determino o cancelamento da 

distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110681 Nr: 1008-98.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CORREIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:12198-B, HUMBERTO LODI CHAVES - OAB:63524/RS, TIAGO 

ALEXANDRE BELTRAME - OAB:66196/RS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 1008-98.2012.811.0037 (Código 110681)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda.

Executado: Eduardo Correia de Araújo

Vistos etc.

Autorizo a requisição de informações à Receita Federal, via sistema 

INFOJUD.

Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente de 

seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC.

 Concluída a diligência, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111205 Nr: 1575-32.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARTINS LOPES - ME, CÉLIA MARTINS 

LOPES, Nildo Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1575-32.2012.811.0037 (Código 111205)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vale do Cerrado

 Executados: Célia Martins Lopes - ME e Outros

Vistos etc.

 Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112856 Nr: 3320-47.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO A. FRITZEN - ME, REGINALDO 

APARECIDO FRITZEN, GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119915 Nr: 2368-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON A COELHO, JOSÉ MANUEL DE 

ALBUQUERQUE E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito,devendo para tanto requer o que entender de direito, no prazo de 

15(quize) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128191 Nr: 1126-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAQ PEÇAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

LTDA ME, LUIS CARLOS FERREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1126-06.2014.811.0037 (Código nº128191)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Primaq Peças Máquinas e Implementos Ltda. ME e Outro

Vistos etc.

 Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131745 Nr: 4194-61.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA AVILA WEISS LTDA, DIRCEU 
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WEISS, OSMAR DE SOUZA AVILA JUNIOR, ALESSANDRA DE SOUZA 

ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA WICHOSKI - 

OAB:PR/65.216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMÉLIA 

CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

manifestar acerca do Embargos de Declaração opostos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136022 Nr: 7580-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDÓIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA KULUENE S/C LTDA, ANIBAL 

ANTONIO BIANCHINI, ILVA POLIMENO BIANCHINI, DALIER GALLO, NANCI 

APARECIDA TURIN GALLO, VITOR LOPES GAUTOS - ESPÓLIO, AURELIO 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUÍS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3966, GELSON LUIZ GALLDE OLIVEIRA - 

OAB:3966, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT, ZAID ARBID - 

OAB:1822A, ZAID ARBID - OAB:MT/3339-A

 Processo nº 7580-02.2014.811.0037 (136022)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Paulo Humberto Budóia

Executados: Agropecuária Kuluene S/A Ltda. e Outros

Vistos etc.

O pedido de parcelamento foi realizado na vigência da Lei nº 13.105/2015 

(fls.347/348). Inviável, portanto, o seu deferimento ante a discordância do 

credor e a ausência de previsão legal no procedimento de cumprimento de 

sentença.

Desse modo, inexistindo o pagamento voluntário da integralidade do débito, 

no prazo legal, é pertinente a cobrança da multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento.

Quanto a justificativa de limitação do ônus sucumbencial para 

requerimento de restituição de valor (fls.392/393), saliento que, inobstante 

a limitação dos honorários sucumbenciais aos executados Aníbal Antônio 

Bianchi e Ilva Polimeno Bianchi, no importe de 20%, a inobservância do 

prazo legal para pagamento implicou na majoração do valor do débito, 

notadamente pelo acréscimo de juros moratórios legais, correção 

monetária, multa e honorários.

Desse modo, não houve o pagamento integral do débito, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento de levantamento de fls.392/393 e determino a 

remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo do 

débito atualizado dos executados Aníbal Antônio Bianchi e Ilva Polimeno 

Bianchi, com observância do comando da decisão de fls.291/296 e 

recurso de fls.337/341, com abatimento dos valores já adimplidos.

 Aportando o cálculo judicial, intimem-se as partes para regular 

manifestação, em 15 (quinze) dias, com subsequente conclusão para 

análise do pedido de penhora de ativos e de veículos (fls.420verso).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137886 Nr: 8938-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR KAPPES, ODELIR VANDERLEI KAPPES, REMI 

JOÃO KAPPES, LAUDICIR KAPPES DA SILVA, IVAN MARCELO KAPPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Joseli Kappes Oro, Arão José Oro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 

20.261-B, MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES - 

OAB:MT/0024441-O, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na ação de 

despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios proposta por Elenir 

Kappes, Odelir Vanderlei Kappes, Laudicir Kappes da Silva, Remi João 

Kappes e Ivan Marcelo Kappes, em face de Maria Joseli Kappes Oro e 

Arao José Oro.Revogo a liminar deferida.JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 

16 de março de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149819 Nr: 4303-41.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARINO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON NEVES - OAB:MT 

18174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:MT/ 13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 

MT

 Processo nº 4303-41.2015.811.0037 (Código 149819)

Embargos à Execução

Embargante: Antônio Marino Furlan

Embargado: Primavera Diesel Ltda.

Vistos etc.

O Novo Código de Processo Civil erigiu a autocomposição como método 

principal para resolução dos conflitos.

Nesse passo, o artigo 139, V, do Código de Processo Civil, dispõe que 

incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.

Destarte, havendo requerimento expresso de designação de sessão de 

conciliação (fls.74; 84), remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias.

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

 Acaso inexitosa a tentativa de conciliação, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.920, II).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150840 Nr: 4773-72.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELZENIR CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:MT/ 12.141, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:MT 

18103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:MT 14516

 Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal da parte autora (fls.136).A produção de prova documental 

observará, todavia, o disposto no artigo 435 do Código de Processo 
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Civil.DAS PROVIDÊNCIAS DERRADEIRASDesigno audiência de instrução e 

julgamento para a data de 03 de junho de 2020, às 14h00min.Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de 

testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450). Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art.455). A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º).A parte autora deve ser intimada pessoalmente para 

comparecer à audiência a fim de prestar depoimento pessoal e advertida 

da pena de confesso caso não comparecer ou, comparecendo, se 

recusar a depor (CPC, art.385, §1º).Intimem-se os causídicos.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de março de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151107 Nr: 4893-18.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES FAUTH MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:MT/18156-A, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 4893-18.2015.811.0037 (Código nº 151107)

Embargos à Execução

Embargante: Rogério do Carmo Cabral

Embargado: Thales Fauth Mendonça

Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Rogério do Carmo Cabral 

em face de Thales Fauth Mendonça, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte autora, embora intimada, não 

regularizou a representação processual, nos termos do artigo 76, §1º, I, 

do Código de Processo Civil (fls.113).

 Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 76, §1º, I, e artigo 485, X, ambos do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154002 Nr: 6244-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, ANTONIO 

FERNANDO BARISON, MARIANA MARQUES BARISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, FLAVIANY RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Processo nº 6244-26.2015.811.0037 (Código 154002)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado – Sicredi

Executados: Construtora Alfer Ltda. e Outros

Vistos etc.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome dos 

executados/pessoas físicas (fls.81), limitando-se a indisponibilidade ao 

valor indicado na execução (CPC, art.854).

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155416 Nr: 6948-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA, FABIO TRAMONTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555

 Processo nº 6948-39.2015.811.0037 (Código155416)

 Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Primavera Diesel Ltda.

Executados: Ivo Brunetta e Fabio Tramontin

Vistos etc.

Homologo a alteração subjetiva da lide, nos moldes do artigo 778, §1º, III e 

§2º, do Código de Processo Civil e determino as alterações sistêmicas 

pertinentes.

Concluída a diligência, intime-se a parte exequente para cumprir a 

determinação judicial derradeira (fls.87).

Cumpra-se

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159984 Nr: 412-75.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. DE OLIVEIRA NUNES MANOEL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:MT 7.199, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON A . MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5.454-B

 Processo nº 412-75.2016.811.0037 (Código 159984)

Ação de Cobrança

 Requerente: Banco BMG S/A

 Requerido: M. G. de Oliveira Nunes Manoel - ME

 Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no artigo 348 da CNGC – Foro Judicial, 

proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença (código da classe 20126).

Havendo requerimento expresso do credor, intime-se o executado para 

pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160107 Nr: 453-42.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR SILVANA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, EDNA ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 18.262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 453-42.2016.811.0037 (Código 160107)

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: Rádio Primavera Ltda.

Requerido: Alair Silvana Gonçalves

Vistos etc.

 A pretensão material fundamenta-se na utilização indevida da inscrição 

estadual da empresa autora, pela requerida, para aquisição de produtos 

diversos, gerando débito fiscal relativo ao ICMS.

Para comprovar a assertiva, a empresa autora apresentou fotocópias das 

notas fiscais (AVU – NOTA FISCAL – AVULSA 621543; 97525; 621549; 

621453, fls.42/45), cuja autenticidade foi impugnada pela parte requerida.

Há, de fato, divergência entre as cópias apresentadas pela parte autora e 

os documentos originais apresentados pela parte requerida (fls.77/80).

Intimada para impugnação, a parte autora não fez qualquer menção à 

falsidade suscitada, tampouco as divergências entre as cópias e os 

documentos originais.

Destarte, tratando-se de questão relevante para o julgamento do mérito, 

intime-se a parte autora para manifestar-se especificamente sobre a 

falsidade suscitada e divergências apontadas, em 15 (quinze) dias, ciente 

de que não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o 

documento concordar em retirá-lo, nos moldes do artigo 432, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, bem como que, não havendo 

concordância, deverá exibir os documentos originais cujas cópias foram 

impugnadas, já que não coincidentes com os apresentados pela parte 

requerida.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160539 Nr: 639-65.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ALFER LTDA, ANTONIO FERNANDO 

BARISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, FLAVIANY RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 

MT

 Processo nº 639-65.2016.811.0037 (Código 160539)

Embargos à Execução

Embargante: Construtora Alfer Ltda. e Antônio Fernando Barison

 Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado

Vistos etc.

A parte embargada impugnou o valor atribuído à causa, sob o argumento 

de que a execução aponta o valor de R$327.918,50 (trezentos e vinte e 

sete mil novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

A arguição é pertinente, eis que o valor da causa, na ação de execução, 

deve corresponder a soma monetariamente corrigida do principal, dos 

juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de 

propositura da ação, nos termos do artigo 292, I, do Código de Processo 

Civil.

Isso posto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA e corrijo o 

valor da causa para R$327.918,50 (trezentos e vinte e sete mil 

novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

Tendo em vista a verossimilhança da dificuldade financeira da parte 

embargante, notadamente pelo processo de recuperação judicial, bem 

como inexistindo contraprova da capacidade para custeio das despesas 

processuais, defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Como providência preliminar ao julgamento da causa, intime-se a parte 

embargada para apresentar o título de crédito original, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161639 Nr: 1107-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ROBERTO NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MACEDO DELMONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, 

STEPHANIA IBIPIANO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Processo nº 1107-29.2016.811.0037 (Código 161639)

 Ação de Execução por Quantia Certa com Base em Título Extrajudicial

Exequente: Rui Roberto Nardi

Executada: Edna Macedo Delmondes

Vistos etc.

Autorizo o desentranhamento de documentos na forma postulada (fls.71), 

mediante substituição por fotocópias.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171579 Nr: 5986-79.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, MARIA BORTOLANZA, JAIRTON AFONSO ZANATTA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JANE 

WINICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE BRUCH RANGHETTI - 

OAB:OAB/SC 33.334, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, 

EDUARDO LAFFIN DERETTI - OAB:OAB/SC 35.773, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, JOSE OSNIR RONCHI - 

OAB:OAB/SC 21.698, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, Marcelo Ambrósio 

Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:MT 

20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Processo nº 5986-79.2016.811.0037 (Código 171579)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Oliveira Castro Advogados
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Executados: Sandra Mara Basei e Outros

Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no artigo 348 da CNGC – Foro Judicial, 

proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença (código da classe 20126).

Havendo requerimento expresso do credor (fls.84/85), intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173647 Nr: 7204-45.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-O MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187

 Portanto, não apresentado o título executivo original, conforme 

determinado, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo e artigo 485, IV, ambos do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 17 de 

março de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 221642 Nr: 673-35.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON BOLDRIN, ANILTON BOLDRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIS BERTICELLI - 

OAB:21675/O, JEFFERSON LOPES DA SILVA - OAB:MT 23.775/O, JOÃO 

BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 20442-O, RAFAEL DA ROSA 

KLEIN - OAB:MT/21959-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 673-35.2019.811.0037 (Código 221642)

Ação de Embargos de Terceiro

Embargante: Fernando Goellner

Embargados: Ailton Boldrin e Anilton Boldrin

Vistos etc.

Trata-se de ação de embargos de terceiro proposta por Fernando Goellner 

em face de Ailton Boldrin e Anilton Boldrin, todos qualificados nos autos 

em epígrafe.

Indeferido o benefício da gratuidade da justiça (fls.28/29) e instada a 

recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, a parte autora quedou-se inerte, não 

promovendo a diligência que lhe competia, consoante certidão inclusa 

(fls.63).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Não efetuado o recolhimento das custas, determino o cancelamento da 

distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 235828 Nr: 7166-28.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DA SILVA MIEANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE 

PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:MT 21035, JULIO CÉSAR NOGUEIRA REIS - OAB:19.166/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:12198-B, HUMBERTO LODI CHAVES - OAB:63524/RS

 Processo nº 7166-28.2019.811.0037 (Código 235828)

Embargos de Terceiro c/c Danos Morais

Embargante: Ivan da Silva Miranda

Embargado: Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda.

Vistos etc.

 Nos termos do artigo 327 do Código de Processo Civil, é lícita a 

cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários 

pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, sendo requisitos de 

admissibilidade da cumulação que: I - os pedidos sejam compatíveis entre 

si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja 

adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

Logo, considerando que a pretensão material nos embargos de terceiro é 

o desfazimento ou inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre 

bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato 

constritivo, a cumulação com pedido de indenização por danos morais é 

juridicamente inadmissível.

Portanto, a parte deve postular em ações autônomas, sendo inadmissível a 

cumulação.

Destarte, intime-se a parte autora para excluir um dos pedidos 

incompatíveis, optando pelo procedimento a ser observado, em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A parte autora declara ser motorista profissional, fato que demonstra, em 

princípio, a capacidade financeira.

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, intime-se a parte 

autora para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, 

em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2°, do Código de Processo 

Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 03 de dezembro de 2019.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57279 Nr: 4871-04.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN RUIZ DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 4871-04.2008.811.0037, Protocolo 

57279, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.
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 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102534 Nr: 1916-92.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR RAMOS DE CASTRO, RODOLFO WILSON 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDERSON HAZAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATÁLIA MARIA 

DOS SANTOS COSTA, para devolução dos autos nº 

1916-92.2011.811.0037, Protocolo 102534, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102535 Nr: 1917-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO BUSANELLO, RODOLFO WILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDERSON HAZAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATÁLIA MARIA 

DOS SANTOS COSTA, para devolução dos autos nº 

1917-77.2011.811.0037, Protocolo 102535, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102580 Nr: 1942-90.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDERSON HAZAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATÁLIA MARIA DOS SANTOS 

COSTA - OAB:MT 26882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATÁLIA MARIA 

DOS SANTOS COSTA, para devolução dos autos nº 

1942-90.2011.811.0037, Protocolo 102580, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103729 Nr: 2657-35.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALIOMAR ALVES, MARCIO DE LUCA, 

MARCELO LOPES DA SILVA, ADRIANA VIOLADA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO KAVA - OAB:32308/PR, 

IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EGLENIO BARROS 

SOARES, para devolução dos autos nº 2657-35.2011.811.0037, Protocolo 

103729, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111514 Nr: 1929-57.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ALIOMAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO KAVA - 

OAB:14468-A/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EGLENIO BARROS 

SOARES, para devolução dos autos nº 1929-57.2012.811.0037, Protocolo 

111514, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127827 Nr: 9567-10.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT / 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:MT 3963, 

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR 

MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16915/MT, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5.698-A, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIELLI 

CASTANON DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

9567-10.2013.811.0037, Protocolo 127827, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130782 Nr: 3386-56.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE TAHIS OTTENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - 

OAB:12.574/MS, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134/SP, 

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, 

ROBERTO CÉSAR DA SILVA - OAB:11.994/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PRISCILLA 

PEDROSO CONEJO, para devolução dos autos nº 3386-56.2014.811.0037, 

Protocolo 130782, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134528 Nr: 6398-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODASIR CASSOL- ESPÓLIO, FLORISBELLA 

CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568/B, ROMEU 

DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA PEREIRA 

LIMA, para devolução dos autos nº 6398-78.2014.811.0037, Protocolo 
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134528, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119038 Nr: 1423-47.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Processo nº 1423-47.2013.811.0037 (Código 119038)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT

Requerente: Arlene Silva Oliveira

Requerido: Itaú Seguros S/A

Vistos etc.

 Inexistindo requerimento de cumprimento de sentença (honorários de 

sucumbência), arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136607 Nr: 8020-95.2014.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POINTER FORT COMERCIO DE ELETRO 

ELETRONICOS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RODRIGO DE ASSIS TORRES - OAB:121.429/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Processo nº 8020-95.2014.811.0037 (Código 136607)

Exceção de Incompetência

Excipiente: Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

Excepto: Pointer Fort Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA. - ME

Vistos etc.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161150 Nr: 897-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI ALVES FERRARI, ANTÔNIO DARCI 

FERRARI, DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 

9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 897-75.2016.811.0037 (Código 161150)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

 Exequente: Sinagro Produtos Agropecuários S/A

 Executados: Geovani Alves Ferrari e Outros

Vistos etc.

 Determino a pesquisa de endereço, mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio.

 Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei. Frustrada a 

tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo de 20 (vinte) 

dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades legais (CPC, 

art.257).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168058 Nr: 4256-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DALCIN, IOLANDA 

MENEZES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4256-33.2016.811.0037 (Código 168058)

Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário com Garantia 

Hipotecária

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Francisco Salles Dalcin e Iolanda Menezes Galvão

Vistos etc.

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.57).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172787 Nr: 6694-32.2016.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL QUERÊNCIA LTDA - ME, Samoel da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Lopes de Araujo Júnior - 

OAB:MT 4102, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Processo nº 6694-32.2016.811.0037 (Código 172787)

Habilitação de Crédito

 Requerente: Agroindustrial Querência Ltda. - ME

 Referência: Recuperação Judicial nº 9032-47.2014.811.0037 (Código 

138029)

Recuperandas: Girassol Mercadão de peças Agrícolas Ltda. e Outros

Vistos etc.

Intime-se o mandatário legal da parte autora para manifestar-se sobre a 

ausência de interesse de agir, ante a habilitação retardatária, bem como 

efetivo encerramento do processo recuperacional, com viabilidade do 

prosseguimento da ação de execução, nos moldes do artigo 10 do Código 

de Processo Civil.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 213904 Nr: 5905-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SALLES DALCIN, IOLANDA MENEZES 

GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON BARUFALDI - OAB:RS 

7561
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5905-62.2018.811.0037 (Código 213904)

Embargos à Execução

Embargantes: Francisco Salles Dalcin e Iolanda Menezes Galvão

 Embargado: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

 Os embargantes qualificam-se como agricultor e administradora, 

presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas 

do processo sem prejuízo da manutenção da atividade empresarial.

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade e inexistindo 

justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a parte autora 

para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 

(dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36888 Nr: 4845-11.2005.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALIRIO LOPES RODRIGUES, Maria Antunes dos 

Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Processo nº 4845-11.2005.811.0037 (36888)

 Cumprimento de Sentença

Exequente: Valirio Lopes Rodrigues e Maria Antunes dos Santos 

Rodrigues

Executado: CIBE Pré-Moldados

Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no artigo 348 da CNGC – Foro Judicial, 

proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença (código da classe 20126).

Havendo requerimento expresso do credor (fls.389/394), intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69153 Nr: 1461-64.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODO OESTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 1461-64.2010.811.0037 (Código 69153)

 Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula e sua Revisão c/c Restituição 

de Valores

Requerente: Rodo Oeste Transportes Rodoviários Ltda. – EPP

Requerido: Banco BMG S/A

Vistos etc.

 A liquidação de sentença demanda providência da parte autora, a quem 

foi reconhecido o direito de repetição de indébito, acaso apurado.

A instituição financeira, para recebimento do seu crédito, deve propor 

ação autônoma, com o recolhimento das custas processuais 

correspondentes.

Destarte, intime-se a parte autora para manifestar-se sobre o cálculo 

apresentado pela parte requerida, facultando-lhe eventual manifestação, 

em 15 (quinze) dias.

Inexistindo manifestação da parte autora ou formalização de pleito 

executório relativo às verbas de sucumbência, observada a sucumbência 

recíproca, em 30 (trinta) dias, retornem os autos ao arquivo com as baixas 

e anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134924 Nr: 6722-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 

AGRONEGÓCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA LOUREIRO COSTA - 

OAB:SP/303.046, GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - OAB:SP/276.388, 

Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647, MARCOS HOKUMURA 

REIS - OAB:SP/192158, SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:SP/182679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e concedo a reintegração na 

posse em favor do autor, bem como condeno o demandado ao 

ressarcimento em perdas e danos, cujos valores devem ser apurados em 

liquidação de sentença.Ratifico a ordem liminar.Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 

do Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento 

antecipado da lide, fato que abreviou o labor profissional. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172786 Nr: 6693-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAÚJO JÚNIOR, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Lopes de Araujo Júnior - 

OAB:MT 4102, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Processo nº 6693-47.2016.811.0037 (Código 172786)

Habilitação de Crédito

 Requerente: Almir Lopes de Araújo Junior

 Referência: Recuperação Judicial nº 9032-47.2014.811.0037 (Código 

138029)

Recuperandas: Girassol Mercadão de peças Agrícolas Ltda. e Outros

Vistos etc.

Intime-se o mandatário legal da parte autora para manifestar-se sobre a 

ausência de interesse de agir, ante a habilitação retardatária, bem como 

efetivo encerramento do processo recuperacional, com viabilidade do 

prosseguimento da ação de execução, nos moldes do artigo 10 do Código 

de Processo Civil.

Em seguida, imediata conclusão.
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Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000018-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA SALETE PIANA BOMBARDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT14101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000018-51.2016.8.11.0037. AUTOR(A): VALDIRA SALETE PIANA 

BOMBARDA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

VALDIRA SALETE PIANA BOMBARDA em face de UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Relata, em síntese, que é usuária do plano de saúde UNIMED (n. 

056265700005600) há mais de 17 (dezessete) anos (desde 01/11/1999) e 

que, na data do ajuizamento da inicial, estava com 68 (sessenta e oito) 

anos. Alega que, de uma hora para outra, a requerida reajustou a 

mensalidade do plano de saúde em mais de 100%, passando de R$ 716,68 

(setecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) em 

Março/2016 para R$ 1.482,54(um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e 

cinquenta e quatro centavos) em Abril/2016. Aduz que, questionada, a 

requerida sustenta se tratar de reajuste legal, com previsão contratual. 

Assim, pugna pela concessão da tutela antecipada para que pudesse 

pagar em juízo a mensalidade no valor de R$ 716,86, sem o reajuste 

abusivo, bem como que não fosse obstado a prestação de todos os 

serviços. No mérito, a anulação do item 15.6 da cláusula XIV do contrato 

anexo e o ressarcimento em dobro os valores pagos a maior nas 

mensalidades no período entre abril a outubro de 2016, bem como dos 

demais períodos porventura pagos até a decisão judicial. No ID 37058, o 

pedido de tutela antecipada foi deferido. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação no ID 4444171, alegando, preliminarmente, a 

necessidade de suspensão do feito, com fundamento no RESP 

1.568.244-RJ, e a ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a legalidade do 

aumento conforme previsão contratual. No ID 4586850, aportou aos autos 

decisão do agravo de instrumento. No ID 6125910, impugnação à 

contestação. No ID 8829091, audiência de conciliação inexitosa. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de mais produção de 

provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Ressalta-se que a preliminar suscitada pela 

requerida referente a suspensão do feito já foi apreciada e refutada na 

decisão do agravo de instrumento de ID 4586850. Ademais, alega o 

requerido sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda, pois aduz que a legitimidade deveria ser da Unimed Federação 

Mato Grosso. Contudo, referida preliminar não merece prosperar, haja 

vista que legitimidade nada mais é do que a pertinência subjetiva para a 

ação e, analisando a relação jurídica processual existente nos autos com 

o direito material controvertido, percebe-se, em tese, sua adequação. Não 

obstante, a parte requerente entabulou contrato com a UNIMED CUIABÁ, 

de modo que esta quem deve figurar no polo passivo da ação. Rejeitadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. Cinge-se a questão 

controvertida sobre a validade da cláusula contratual do plano de saúde 

que prevê um aumento na mensalidade conforme mudança de faixa etária 

do usuário em contrato coletivo. Compulsando os autos, verifico que há a 

incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor nas 

relações contratuais mantidas junto as empresas operadoras de planos de 

saúde. As aludidas empresas, prestando o serviço objeto da contratação 

de maneira reiterada e mediante remuneração, enquadram-se 

perfeitamente no conceito de fornecedores, conforme dispõe o artigo 3º, 

parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor. O Código do 

Consumidor, ao consagrar os princípios da boa-fé, da confiança, da 

hipossuficiência consumerista e da vulnerabilidade, trouxe importantes 

inovações no âmbito das relações contratuais, permitindo o 

restabelecimento de uma igualdade e um equilíbrio entre o consumidor e o 

fornecedor. É imprescindível relatar que, o princípio da boa-fé deve ser 

aplicado para ambos os contraentes, tendo em vista, que ao adquirir o 

plano de saúde, necessário se faz, o preenchimento correto e adequado 

da declaração de saúde, bem como a anuência das cláusulas contidas no 

contrato de prestação de serviço, subscrito entre as partes. No caso dos 

autos, vislumbra-se a ocorrência de reajuste de mais de 100% no valor da 

mensalidade cobrada pela requerida, idoso de 68 (sessenta e oito) anos, 

sendo que a requerente pagava o valor de R$ 716,68 em março de 2016 

e, em abril de 2016, o valor passou a ser de 1.482,54. A cláusula XIV, item 

15.6, do contrato entabulado entre as partes diz que “os preços 

pactuados serão reajustados anualmente após 12(doze) meses da data 

do início do Contrato, observando-se o desequilíbrio financeiro gerado pela 

utilização excessiva de serviços que comprometam a estabilidade 

econômica/financeira do Contrato ou ainda o aumento dos custos médicos 

e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – e 

Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso.” Em que pese no referido contrato 

haver previsão de aumento anual, não há norma que regulamente o limite 

do reajuste dos planos de saúde coletivos, de modo que a jurisprudência 

entende pelo emprego da analogia para que incida, nesses casos, a 

norma regulamenta os planos de saúde individuais. Ademais, é cediço que 

os reajustes anuais devem ocorrer de acordo com os percentuais 

autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sendo 

que está prevê o reajuste anual de até 13,57%. Conforme a tabela 

anexada aos autos pela parte requerida (ID 10429093), o valor mensal 

cobrado, na modalidade apartamento, na faixa de 54 a 58 anos, é de R$ 

915,70 e, quando da mudança para acima de 59 anos, o valor é de R$ 

1.908,25. No caso de enfermaria, de 54 a 58 anos, R$ 809,25 e acima de 

59 anos, R$ 1.729,69. No caso específico da autora, contrato n. 

056265700005600, houve aumento de 100% do valor cobrado de um mês 

para o outro, pois em março/2016 lhe foi cobrado R$ 716,68(setecentos e 

dezesseis reais e sessenta e oito centavos) e, em abril/2016, o valor de 

R$ 1.482,54 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 

quatro centavos). Ressalta-se, ainda, que a autora possui 68 (sessenta e 

oito) anos e é usuária do plano de saúde desde 01/11/1999. O fato que 

causa estranheza é a requerida ter aumentando a mensalidade da autora, 

em mais de 100%, sem que houve mudança de faixa etária, vez que, como 

se observa pela tabela anexada aos autos, o último aumento se dá aos 59 

(cinquenta e nove) anos. Oportuno consignar que a estipulação de 

reajuste na mensalidade, observando faixa etária do contratado, por si só, 

não é ilegal. Contudo, no caso dos autos, houve nítido abuso na majoração 

em mais de 100%, além do caráter discriminatória em razão do aumento da 

mensalidade, de um mês para o outro, sem motivo plausível, de uma idosa 

de 68 (sessenta e oito) anos, por força de disposição contida no artigo 15, 

parágrafo único, da Lei nº 9.656 /98. Impende registrar que, em recente 

decisão (10/02/2020), no julgamento do Recurso Especial 1.715.798, a 2ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é válida a cláusula que 

prevê o reajuste de mensalidade de plano individual ou familiar fundado na 

mudança de faixa etária do beneficiário. Fixou-se a seguinte tese (Tema 

952): "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar 

fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que 

haja previsão contratual; sejam observadas as normas expedidas pelos 

órgãos governamentais reguladores, e não sejam aplicados percentuais 

desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial 

idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". Na 

oportunidade, também definiu regras de reajuste diferentes para contratos 

novos e antigos[1]. Nos contratos antigos e não adaptados, referentes 

aos seguros firmados antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 (Lei 

dos Planos de Saúde), deve ser observado o que consta do contrato — 

respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as 

normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da 

cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa 3/2001 da ANS. Nos contratos 
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novos, firmados ou adaptados entre 2 de janeiro de 1999 e 31 de 

dezembro de 2003, deverão ser cumpridas as regras da Resolução Consu 

6/1998, a qual determina a observância de sete faixas etárias e do limite 

de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos 

não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os segurados entre 

0 e 17 anos), bem como a variação de valor na contraprestação não 

poderia atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro-saúde há 

mais de dez anos. Para os contratos novos, firmados a partir de 1º de 

janeiro de 2004, incidem as regras da Resolução Normativa 63/2003 da 

ANS, que prescrevem a observância de dez faixas etárias — a última aos 

59 anos —, sendo que o valor fixado para a última faixa etária não pode 

ser superior a seis vezes o previsto para a primeira. A resolução também 

determinou que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas 

não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e sétima. No 

caso vertente, aplica-se o entendimento sobre os novos contratos (a 

partir de 1999), devendo ser observado, ainda, a determinação sobre a 

variação de valor na contraprestação que não poderia atingir o usuário 

idoso vinculado ao plano ou seguro-saúde há mais de dez anos, como na 

situação da autora, usuária desde 01/11/1999, ou seja, 21 (vinte e um) 

anos. Não obstante, como bem ressaltado no julgamento REsp 1.280.211, 

“a variação das mensalidades ou prêmios dos planos ou seguros de 

assistência à saúde, em razão da mudança de faixa etária, não 

configurará ofensa ao princípio constitucional da isonomia quando 

baseada em legítimo fator distintivo, a exemplo do incremento do elemento 

risco nas relações jurídicas de natureza securitária, desde que não 

evidenciada a aplicação de percentuais desarrazoados”. Ao meu ver, o 

aumento de cobrança de um mês para o outro, de R$ 716,68 (setecentos 

e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) para R$ 1.482,54 (um mil, 

quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), ou 

seja, mais de 100%, mostra-se desarrazoado. Ainda, foi levantada a 

questão da observância do reajuste ao disposto no artigo 15, § 3º, da Lei 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o qual veda a discriminação do idoso nos 

planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da 

idade, de modo a impedir ou dificultar o seu acesso ao direito de contratar 

por motivo de idade. Registro, por fim, que não entendo ser o caso de 

anulação da cláusula XIV, vez que no item 15.6 não prevê qual a 

porcentagem de aumento, mas sim que terá reajuste anual, o qual, por si 

só, conforme acima fundamentado, não é ilegal. No que concerne ao 

pedido de restituição em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. No caso em tela, não houve engano e sim cobrança 

abusiva, de modo que é devido a devolução da diferença a maior que 

efetivamente pagou nos meses de Abril a Outubro, todos do ano de 2016, 

no total de 7(sete) mensalidades. Assim, considerando que foi pago R$ 

5.361,02(cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e dois centavos) 

INDEVIDAMENTE, devida é a restituição em dobro no valor de R$ 10.722,04 

(dez mil, setecentos e vinte e dois reais e quatro centavos), devidamente 

atualizado. Por sua vez, em relação ao pedido de dano moral, não 

vislumbro, no caso dos autos a ocorrência de ilícito praticado pela 

requerida a ponto de causar dor, vexame, humilhação ou sofrimento pela 

parte, até porque não houve suspensão da prestação de serviço ou a 

negativa de qualquer atendimento. A cobrança indevida, embora abusiva, 

já foi analisada e ponderada a título de restituição em dobro do valor pago 

a maior. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: 1) DECLARAR abusivo o reajuste de 100% no 

valor da mensalidade cobrada pela requerida no contrato n. 

056265700005600, devendo observar os percentuais autorizados pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, prevê o reajuste anual de 

até 13,57%. 2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 

10.722,04 (dez mil, setecentos e vinte e dois reais e quatro centavos), a 

título de repetição de indébito, acrescidos de correção monetária pelo 

INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. 

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian 

P a v a n  S c h e n k e l  J u í z a  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.conjur.com.br/2020-fev-10/processos-planos-saude-stj-alem

-reajuste

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006608-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE PAULA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006608-39.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JAIR DE PAULA Vistos. Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 

16 de março de 2.020, que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contagio do COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

04 de junho de 2020, às 13h30min. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006605-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006605-84.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CREUZA RODRIGUES DE 

AMORIM REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contagio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2020, às 

13h45min. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003094-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003094-78.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BURITIS INCORPORADORA DE 

IMOVEIS LTDA REU: PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS Vistos. 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 
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que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contagio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2020, às 

14h00min. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005485-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ANTONIO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

MAYARA CRISTINA SALLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REU)

EDEGAR RICARDO WACHHOLZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005485-06.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JONAS ANTONIO NUNES DA 

SILVA, MAYARA CRISTINA SALLE REU: WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA 

- EPP, EDEGAR RICARDO WACHHOLZ Vistos. Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, que dispõe sobre as 

medidas temporárias de prevenção ao contagio do COVID-19 no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 04 de junho de 2020, às 14h20min. Intimem-se, com 

urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006535-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BRESCIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006535-67.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ADRIANO BRESCIANI REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Considerando o teor 

da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, que dispõe sobre as 

medidas temporárias de prevenção ao contágio do COVID-19 no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 04 de junho de 2020, às 15h20min. Intimem-se, com 

urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005895-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY CESAR AGUILERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

AVISO DE RECEBIMENTO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003379-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCI FAVARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003379-71.2019.8.11.0037. AUTOR(A): LEOCI FAVARIN RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS 

movida por LEOCI FAVARIN em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 15 de agosto de 2019, às 16h00min, a ser realizada 

pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado 

que a parte requerida deverá encaminhar representante com poderes 

para transigir. Consigne-se que o não comparecimento injustificado da 

autora ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do CPC). 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de junho 

de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA (REU)

GIOVANI DADALT CRESPANI (REU)

ALINE VIECILI CRESPANI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000519-63.2020.8.11.0037. AUTOR: GAPLAN ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA. REU: IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA, 

GIOVANI DADALT CRESPANI, ALINE VIECILI CRESPANI Vistos. 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2020, às 

16h20min. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000052-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DO CARMO LIBA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1000052-84.2020.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ELIZANGELA DO CARMO LIBA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 
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desfavor de ELIZANGELA DO CARMO LIBA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No Id nº 27988153, foi determinada a intimação da 

parte requerente para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, em 15 (quinze) dias, todavia, intimada, manifestou-se 

pela desistência da ação, conforme (Id nº 28137504). É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, denota-se que foi 

oportunizado à parte exequente emendar a inicial, a fim de que 

preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que 

fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal hipótese, 

dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que: “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. Nesse sentido, segue Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 456, in 

litteris: “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível. § 1º Não havendo preparo, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, 

antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir 

da intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou 

outra forma prescrita em lei”. Ante o exposto, em conformidade como o 

disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil, Homologo o pedido de 

desistência da parte requerente e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

mesmo códex. Sem custas e honorários, visto que na hipótese houve 

somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. Certificado o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002104-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS NASCIMENTO ARAUJO - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002104-87.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA 

EXECUTADO: ELIAS NASCIMENTO ARAUJO - EPP Vistos. Inicialmente, 

indefiro o pedido de inclusão da empresa SELMA DE SOUZA MATOS 

EIRELI e sua representante legal SELMA DE SOUZA MATOS no polo 

passivo da ação, tendo em vista que não há provas suficientes da 

sucessão empresarial e nem de ciência da empresa que se pretende 

incluir na ação. Portanto, saliento que a possibilidade de se atingir o 

patrimônio de terceiros ao processo deverá ser por meio de instauração 

de incidente. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INCLUSÃO EMPRESA POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO 

INCIDENTE. INTELIGÊNCIA ARTIGOS 133 A 133 DO CPC/2015. - Após a 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, para a declaração de 

sucessão empresarial ou desconsideração da personalidade jurídica, é 

obrigatória a instauração do incidente previsto nos artigos 133 e 

seguintes, resguardando-se o contraditório e a observância das 

formalidades legais para o processamento do pedido. (TJ-MG - AI: 

10035130048438001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019). Outrossim, 

determino a expedição de ofícios às concessionárias de água e energia, 

bem como às empresas de telefonia, a fim de buscar o endereço do 

executado ELIAS NASCIMENTO ARAUJO. Com a vinda das informações, 

proceda-se nova tentativa de citação, conforme requerido. Frustradas as 

tentativas de citação, cite-as, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias para 

que se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, 

ambos do Código de Processo Civil. Após, em caso de inércia das partes 

executadas no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal. Sem prejuízo, antes de analisar o pedido de item "c" (ID nº 22481753 

), intime-se a parte exequente para em, em 10 (dez) dias, juntar o cálculo 

atualizado da dívida, quando, então, serão analisados os pedidos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005668-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial, bem 

como para que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir no 

prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003220-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MUNARO COELHO (AUTOR(A))

IVETE MARTA MUNARO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINARA PITZSCHEL DUARTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

MAISA VENDRUSCOLO OAB - MT24876/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003220-31.2019.8.11.0037. AUTOR(A): IVETE MARTA MUNARO 

COELHO, FELIPE MUNARO COELHO REU: MARINARA PITZSCHEL DUARTE 

Vistos. Ciência da homologação do acordo em sede de agrado de 

instrumento. Considerando o teor da decisão de ID 29456106, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. PRIMAVERA DO 

LESTE, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002890-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZIRO MUROFUSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANA DUARTE ZUANAZZI OAB - PR85672 (ADVOGADO(A))

SANTINO RUCHINSKI OAB - SC5282 (ADVOGADO(A))

BEATRIZ PALINSKI OAB - PR74161 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002890-34.2019.8.11.0037. AUTOR(A): EZIRO MUROFUSE REU: 
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COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Ausentes questões preliminares e estando presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e 

regular para prosseguimento. Defiro o pedido de produção de provas e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/06/2020, às 

14h30min. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte 

contrária, intime-a, pessoalmente, bem como seus patronos, ressaltando 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001635-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE CASSIA PEDRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestar acerca do laudo pericial, bem 

como para que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir no 

prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005487-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SANTOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestar acerca do laudo pericial, bem 

como para que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir no 

prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004921-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004921-27.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): J. C. M. TRANSPORTES LTDA - EPP REU: ALLIANZ SEGUROS 

S/A Vistos. Inicialmente, verifico que a parte requerida ALLIANZ 

SEGUROS S/A alega as ilegitimidades ativa e passiva para figurar no feito, 

bem como aduz a carência da ação ante a perda do objeto e fata de 

interesse de agir. Contudo, conforme documentos anexados a inicial, a 

pretensão da parte requerente deduzida em juízo demostra à relação 

jurídica existente entre as partes, de modo que refuto as preliminares de 

ilegitimidade ativa e passiva. Quanto à insurgência de carência da ação, 

ante o fato de não existir mais objeto a ser perquirido com o pagamento 

dos reparos do veículo, entendo que deve ser melhor analisada no mérito 

da ação. Outrossim, não prospera a tese de falta de interesse de agir ante 

a negativa de atendimento pela Seguradora e de interesse processual, 

alegando que o litígio poderia ter sido resolvido administrativamente. O 

acesso à justiça está previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal 

que diz: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça de direito”, que também pode ser chamado também de princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional ou princípio do direito de ação, de 

modo que refuto a preliminar de interesse processual. É assente na 

jurisprudência a desnecessidade de prévio esgotamento da seara 

administrativa para que possa ser ajuizada demanda judicial para 

cobrança de seguro obrigatório. Ademais, a exordial é clara e permitiu o 

pleno exercício de defesa pela ré, de modo que o acolhimento da 

preliminar não se coaduna com os anseios de uma justiça efetiva e voltada 

à preservação do direito material. O processo, como instrumento do direito 

material, não pode se servir de formalidades para inviabilizar o acesso ao 

julgamento de mérito, razão pela qual afasto a referida preliminar. Fixo 

como pontos controvertidos aqueles suscitados na inicial e na 

contestação. Assim, afastadas as preliminares, e estando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos 

narrados e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

16/06/2020, às 15:30. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela 

parte contrária, intimem-se os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, 

ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra eles 

alegados caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, 

conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas 

deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte, bem como as que residirem fora desta Comarca deverão ser 

ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno 

que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 

455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo, exceto em se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública ou NAJU (Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004194-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestar acerca do laudo pericial, bem 

como para que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir no 

prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006757-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON CUNHA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 255 de 1019



____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006757-69.2018.8.11.0037 AUTOR(A): DENILSON CUNHA DE MOURA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Inicialmente, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da ação 

para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado 

devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de 

avaliação e penhora. Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, §3°, do Código de 

Processo Civil, devendo intimar a parte executada imediatamente, na 

pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), 

ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 18 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000883-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANO CUSTODIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000883-06.2018.8.11.0037 OSMANO 

CUSTODIO PEREIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação 

dos valores bloqueados em favor da parte requerente, conforme dados 

bancários indicados no Id nº 30453468, atentando-se para as novas 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. Após, intime-se a parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada sendo requerido no prazo, certifique-se e remeta-se a Central 

de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças 

das custas processuais e arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício 

Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor 

competente para a cobrança das custas, dando-se baixa no sistema. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 18 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005473-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 

30477261 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006168-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR VENSKE VERARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CRISTINA GOMES DAVID (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes acerca da proposta de honorários prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004268-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI DE MATTOS (AUTOR(A))

EMILIO GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

LUCIANO LEMES (AUTOR(A))

CARLINDO RODRIGUES ARAUJO (AUTOR(A))

AIRTON CAMPOS DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILDO FRANCO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRA GOMES DA SILVA OAB - GO35549 (ADVOGADO(A))

WILLIAN DIAS CAVERSAN OAB - MT17543/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004268-59.2018.8.11.0037. AUTOR(A): AIRTON CAMPOS DE FARIA, 

CARLINDO RODRIGUES ARAUJO, EMILIO GONCALVES DE ARAUJO, 

LUCIANO LEMES, VALCI DE MATTOS REU: ARILDO FRANCO RIBEIRO 

Vistos. Ciente da redesignação da audiência. Aguarde-se a devolução da 

carta precatória devidamente cumprida e, após, intimem-se as partes. 

Intimem-se. Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 18 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005678-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAZINHO MARCOS TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE TORTOLA OAB - PR15513 (ADVOGADO(A))

VAINER MARTINS REIS OAB - PR52839 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA BARBOZA GUADAGNIN (REU)

ARNILDO GUADAGNIN (REU)

CLARICE CANZI GUADAGNIN (REU)

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN (REU)

ODETE PUTON GUADAGNIN (REU)

VOLMIR GUADAGNIN (REU)

VANDERLEI JOSE GUADAGNIN (REU)

JANETE TEREZINHA PUTTON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

CARLA DANIELA ISBRECHT OAB - MT25907/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005678-21.2019.8.11.0037. AUTOR(A): LAZINHO MARCOS TRINDADE 

REU: ARNILDO GUADAGNIN, FRANCISCA BARBOZA GUADAGNIN, 

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, CLARICE CANZI GUADAGNIN, 

VANDERLEI JOSE GUADAGNIN, ODETE PUTON GUADAGNIN, VOLMIR 

GUADAGNIN, JANETE TEREZINHA PUTTON Vistos. Tendo em vista que os 

requeridos discordam do pedido de desistência da ação formulado pelo 

autor, conforme Ids nº 29337550 e 30051579, intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Sem prejuízo, não havendo provas à 

produzir, manifeste-se o autor, no mesmo prazo, sobre o pedido de 

julgamento antecipado da lide. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001490-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LIMA DE ALMEIDA MELO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001490-19.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO REU: FABIO LIMA DE ALMEIDA MELO Vistos. Ciente da decisão 

referente ao agravo de instrumento. Intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

PRIMAVERA DO LESTE, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003036-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CERES CHRISTINE LEAL TRUCULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003036-75.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: CERES CHRISTINE LEAL TRUCULO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Ausentes 

questões preliminares e estando presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e regular para 

prosseguimento. Defiro o pedido de perícia pleiteado pela parte autora (ID 

24450375 ). Para tanto, nomeio como perito judicial o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, Av. Rubens de Mendonça, 1856 – sala 

408, Bosque da Saúde - CEP 78050-000, Cuiabá-MT, Fone/Faz: +55 (65) 

3052-7636, e-mail: contato@ibecbrasil.com.br, o qual deverá ser intimado 

para designar perito habilitado com especialidade técnica para realização 

da perícia, o qual deverá apresentar currículo, com comprovação da 

especialização, e formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Os honorários periciais 

deverão ser custeados pelo Estado, tendo em vista a gratuidade da justiça 

deferida ao autor. Consigno que, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados (artigo 2º, §3º, da 

Resolução nº 232/2016 do CNJ). Sem prejuízo, intimem-se as partes para 

os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. Com 

a aceitação do encargo, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, bem como informem se ainda possuem interesse 

na realização da audiência de instrução. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003407-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO PORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003635-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KUZMA KILIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003635-14.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: KUZMA KILIN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Ausentes questões preliminares 

e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, DOU O FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. Defiro 

o pedido de perícia pleiteado pela parte autora (ID 24450375 ). Para tanto, 

nomeio como perito judicial o IBEC - Instituto Brasileiro de Estudos 

Científicos, Av. Rubens de Mendonça, 1856 – sala 408, Bosque da Saúde 

- CEP 78050-000, Cuiabá-MT, Fone/Faz: +55 (65) 3052-7636, e-mail: 

contato@ibecbrasil.com.br, o qual deverá ser intimado para designar 

perito habilitado com especialidade técnica para realização da perícia, o 

qual deverá apresentar currículo, com comprovação da especialização, e 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Os honorários periciais deverão ser 

custeados pelo Estado, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida ao 

autor. Consigno que, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor 

na demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados (artigo 2º, §3º, da Resolução nº 232/2016 

do CNJ). Sem prejuízo, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§1º, do Código de Processo Civil. O desempenho do encargo independerá 

de compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 

466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. Com a aceitação do encargo, 

intime-se o perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, 

intimando-se a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, 

Código de Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil). Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, bem como 

informem se ainda possuem interesse na realização da audiência de 

instrução. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003860-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURI FRANCO ROCHA (EXECUTADO)

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

GILBERTO BELINATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as parte requeridas para apresentarem as contrarrazões aos 

Embargos de Declaração no prazo de 15( quinze) dias
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003379-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCI FAVARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003379-71.2019.8.11.0037. AUTOR(A): LEOCI FAVARIN RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS 

movida por LEOCI FAVARIN em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 15 de agosto de 2019, às 16h00min, a ser realizada 

pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado 

que a parte requerida deverá encaminhar representante com poderes 

para transigir. Consigne-se que o não comparecimento injustificado da 

autora ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do CPC). 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de junho 

de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003379-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCI FAVARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003379-71.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): LEOCI FAVARIN REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que consta no ID 27059697 pedido de perícia formulado pela parte 

requerida. Assim, DEFIRO o pedido de prova pericial e nomeio como perito 

judicial a empresa AGRIFLORA, com sede na Avenida Amazonas, 191, 

Centro, nesta cidade, telefone nº 3498-9814, a qual deverá ser intimada 

para designar perito agrimensor habilitado com especialidade técnica para 

realização da perícia, com apresentação de currículo, com comprovação 

da especialização, e formulação de proposta de honorários, no prazo de 

05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a 

proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba 

honorária pela parte requerida. O desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º, do Código de Processo Civil. Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, 

intimando-se a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, 

Código de Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil). Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação, bem como para informar se ainda insistem na designação 

de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002827-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALLISON ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002827-09.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ALLISON ROGERIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 

2.020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao 

contagio do COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, redesigno a audiência de conciliação para o dia 18 de junho de 

2020, às 13h00min. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002826-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002826-24.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ODAIR PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 

2.020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao 

contagio do COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, redesigno a audiência de conciliação para o dia 18 de junho de 

2020, às 13h20min. Intimem-se, com urgência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000905-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNIE ELAINE GARCIA SEBASTIAO (EXECUTADO)

K E COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDER JOSE VERONEZI VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000905-30.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: K E COMERCIO 

VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, KARYNIE ELAINE GARCIA 

SEBASTIÃO, EDER JOSE VERONEZI VIANA Vistos. Defiro o pedido de 

penhora on-line de ativos financeiros das partes executadas, cujo valor 

da dívida perfaz o montante atualizado de R$248.839,57 (duzentos e 

quarenta e oito mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete 
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centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. 

Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade dos ativos financeiros 

deverá limitar-se ao valor indicado na execução. Realizado o bloqueio, as 

partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de 

nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007470-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE RODRIGUES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007470-44.2018.8.11.0037 ARIANE 

RODRIGUES MOREIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ARIANE 

RODRIGUES MOREIRA em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

29654453, a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 

30432409, a parte exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, 

conforme requerido (ID nº 30432409). Em seguida, nada mais sendo 

requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

18 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007063-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007063-38.2018.8.11.0037 RAFAEL 

ANDERSON DE ARAUJO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por RAFAEL 

ANDERSON DE ARAUJO em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

30029921, a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 

30432439, a parte exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, 

conforme requerido (ID nº 30432439). Em seguida, nada mais sendo 

requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

18 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002822-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K E COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

KARYNIE ELAINE GARCIA SEBASTIAO (EXECUTADO)

EDER JOSE VERONEZI VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002822-84.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: K E COMERCIO 

VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, EDER JOSE VERONEZI 

VIANA, KARYNIE ELAINE GARCIA SEBASTIÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de K. E. COMÉRCIO VAREJISTA DE 

MEDICAMENTOS LTDA., KARYNIE ELAINE GARCIA e EDER JOSÉ 

VERONEZI VIANA, todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

22556036, os executados interpuseram exceção de pré-executividade, 

alegando a inexigibilidade do título, vez que não há assinatura de duas 

testemunhas. Instado, o excepto/exequente manifestou-se no ID nº 

22624823. É o breve relatório. Fundamento e decido. A respeito da 

exceção de pré-executividade, é cediço que, embora não se trate de 

medida regulamentada pela legislação vigente, vem sido plenamente 

defendida pelos doutrinadores e amplamente aceita pelos tribunais 

brasileiros. Trata-se de medida de defesa disponível as partes e, 

principalmente, ao executado, independentemente do uso dos embargos à 

execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, 

que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado. Neste sentido, 

trago a baila o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: 

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. 1 - A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE CONFIGURA MEIO ATÍPICO E EXCEPCIONAL DE 

DEFESA, SOMENTE ADMITIDO QUANDO O VÍCIO QUE SE ATRIBUI AO 

TÍTULO SE APRESENTA SUFICIENTEMENTE HÁBIL A INVALIDAR A 

EXECUÇÃO, SEM NECESSIDADE DE SEREM PRODUZIDAS OUTRAS 

PROVAS. 2 - NÃO SÃO CABÍVEIS HONORÁRIOS NOS CASOS EM QUE, 

REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A EXECUÇÃO TEM 

REGULAR PROSSEGUIMENTO. 3 - O PRAZO PARA OPOR EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL INICIA-SE COM A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA 

PENHORA. 4 - AGRAVO PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20130020148080 DF 

0015659-29.2013.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES data de julgamento: 

24/07/2013, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

30/07/2013, pág.: 145). Da análise dos autos, verifico que o feito 

encontra-se devidamente instruído com título executivo extrajudicial, liquido 

certo e exigível, tendo em vista que a Cédula de Crédito Bancário é regida 

pela Lei 10931/04, a qual, em seu artigo 28, lhe confere força executiva. 

Do mesmo modo, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, 

desnecessária a assinatura de duas testemunhas, conforme prevê o 

artigo 784, III, do Código de Processo Civil, bastando que esta seja firmada 

observando os requisitos exigidos pelo artigo 29 da Lei 10.931/04. Neste 

sentido: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 

CAPITAL DE GIRO. Alegação de ausência dos pressupostos básicos de 

liquidez, exigibilidade e certeza do título executado. INADMISSIBILIDADE: É 

líquida, exigível e certa a dívida materializada pela Cédula de Crédito 

Bancário acompanhada de demonstrativo de débito. Foram preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 28, § 2º, II da Lei nº 10.931/04. JUROS 

REMUNERATÓRIOS – Incidência de forma capitalizada – ADMISSIBILIDADE: 

A Lei nº 10.931/2004 em seu artigo 28, § 1º e inciso I, prevê a 

capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato exequendo firmado 

quando já em vigor a Medida Provisória nº 1963-17/2000, atual MP 2.170 
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de 23.08.01, que em seu art. 5º autoriza a capitalização dos juros, por 

período inferior a um ano. Inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de 

abusividade dos juros. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados pelas partes 

que não se mostram discrepantes em relação à taxa média de mercado. 

Súmula 382 do STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - 

AC: 10436688220168260506 SP 1043668-82.2016.8.26.0506, Relator: 

Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 11/02/2020, 18ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020). APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 

EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - TITULO EXECUTIVO - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - INOCORRÊNCIA - LEI 10.391/04 - CONSTITUCIONALIDADE - 

JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - AUTORIZAÇÃO LEGAL - TARIFAS 

ADMINISTRATIVAS - TAC. I - Compete ao juiz, como dirigente do processo 

e prestador da tutela jurisdicional, a análise do conjunto argumentativo e 

da realidade concreta do feito, para medição equilibrada da pertinência 

das provas requeridas, a fim de que possa, com segurança e 

razoabilidade, denegar vias instrutórias que se mostrem protelatórias ou 

inúteis para o deslinde da questão, sem que isto configure cerceamento 

de defesa. II - Considerada título executivo extrajudicial por força do art. 

28, da Lei 10.931/04, desde que preenchidos os requisitos previstos no 

art. 29 da mesma lei, a Cédula de Crédito Bancário é título hábil a instruir 

ação de execução, não havendo que se falar em indeferimento da petição 

inicial. III - As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam 

subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento 

contratual, bem como às regras de mercado, devendo ser consideradas 

abusivas quando, comparadas àquelas praticadas à época da 

contratação, mostrarem-se uma vez e meia superiores. IV - E permitida a 

capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nas cédulas de 

crédito bancário, eis que autorizada pela Lei nº 10.931/04, desde que 

pactuada. V - O STJ firmou entendimento de que, a partir de 30/04/08, não 

se mostra válida a pactuação da cobrança da "Tarifa de Abertura de 

Crédito" (TAC) e da "Tarifa de Emissão de Carnê" (TEC), sendo legítima, 

contudo, a cobrança da "Tarifa de Cadastro", no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira; inexistindo previsão 

contratual, tampouco comprovação acerca da cobrança dos referidos 

encargos, não há que se falar em abusividade/ilegalidade das supostas 

cobranças. (TJ-MG - AC: 10024151692993002 MG, Relator: João Cancio, 

Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019). 

Destarte, o feito encontra-se devidamente instruído por Cédula de Crédito 

Bancário, a qual atende às disposições do artigo 29 da Lei 10.931/04, bem 

como encontra-se acompanhada de demonstrativo de débito, conforme 

§2º, do artigo 28 da referida Lei, razão pela qual não merece prosperar a 

alegação de inexigibilidade do título, levantada pela parte executada. Ante 

o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID nº 22556036. 

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002178-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME (REU)

SEMENTES GAZOLA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISA FREIRE BARBOSA OAB - BA41429 (ADVOGADO(A))

ROSANIA MARIA DOS SANTOS OAB - BA43174 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1002178-44.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA - EPP REU: JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME, 

SEMENTES GAZOLA LTDA Vistos. Trata-se de Ação Condenatória 

ajuizada por AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA - EPP em face de JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - 

ME e SEMENTES GAZOLA LTDA, todos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 30226630, as partes realizaram composição amigável 

nestes autos e pugnaram pela homologação do acordo e a suspensão do 

feito até a liquidação final da dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção 

do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado no ID nº 30226630, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão. 

Determino a suspensão do processo até o dia 15/10/2020, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, intimem-se as partes para informarem se o acordo foi integralmente 

cumprido. Após certifique-se e concluso para sentença. Intimem-se. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006346-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Michel da Silva Alves (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRISMAR DAMASCENO DE PAULA OAB - RN4833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA LOPEZ DE MORAIS OAB - SP347228 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1006346-89.2019.8.11.0037 Michel da 

Silva Alves COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA Vistos. Defiro o pedido 

de penhora on-line de ativos financeiros da parte executada COMPANHIA 

SIDERURGICA PAULISTA (CPF nº 02.790.893/0001-41), cujo valor da 

dívida perfaz o montante atualizado de R$ 10.458.107,30 (dez milhões 

quatrocentos e cinquenta e oito mil cento e sete reais e trinta centavos). 

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se a 

minuta de bloqueio. A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá 

limitar-se ao valor indicado na execução. Realizado o bloqueio, as partes 

executadas deverão ser intimadas, nos termos do artigo 854 do Código de 

Processo Civil. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILSE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000177-86.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): GILSE DA SILVA RODRIGUES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente, com 

relação ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte 

requerente na inicial, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, estabelece a 

facilitação da defesa de dos direitos do consumidor, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso 

dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma 

relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve 
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ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, 

resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente pelos 

documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da 

assistência judiciária gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em 

relação ao requerido, de modo que DEFIRO o pedido a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Ausentes questões preliminares e 

estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

DOU O FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. 

Compulsando os autos, verifico que consta pedido da parte requerente de 

realização de perícia no medidor de energia, o qual defiro. Para tanto, 

oficie-se ao INMETRO para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique perito 

habilitado para a realização da referida perícia. Após, intime-se o perito 

indicado para formular proposta de honorários e currículo, com 

comprovação de especialização, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código de 

Processo Civil e, ante o deferimento da inversão do ônus da prova, o 

consequente depósito da verba honorária pela parte requerida. Consigno 

que, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova não 

possuir o condão de obrigar a parte requerida a arcar com os custos da 

prova pericial pleiteada pela parte contraria, a ausência de pagamento dos 

honorários, e a consequente não realização da prova, levará a presunção 

de veracidade dos fatos alegado inicial. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS - 

PERÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ACARRETA A 

INVERSÃO DO ÔNUS DE ADIANTAR AS CUSTAS PERICIAIS – 

CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS CARREADAS À CONCESSIONÁRIA EM 

CASO DE NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – 

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 01. Consoante 

entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus 

da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as 

custas da prova requerida pelo consumidor. No entanto, sofre as 

consequências processuais advindas de sua não produção, se assim 

entender o magistrado condutor do feito. 02. Recurso desprovido. (TJ-MS 

- AI: 14101958820198120000 MS 1410195-88.2019.8.12.0000, Relator: 

Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 27/09/2019, 4ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 30/09/2019). O desempenho do encargo 

independerá de compromisso, devendo o perito observar as disposições 

dos artigos 466 e 473, §3º, ambos do Código de Processo Civil. Com o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Após, intimem-se as partes para 

manifestação sobre o laudo, bem como para informar se ainda pretendem 

a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILSE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000177-86.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): GILSE DA SILVA RODRIGUES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente, com 

relação ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte 

requerente na inicial, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, estabelece a 

facilitação da defesa de dos direitos do consumidor, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso 

dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma 

relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve 

ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, 

resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente pelos 

documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da 

assistência judiciária gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em 

relação ao requerido, de modo que DEFIRO o pedido a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Ausentes questões preliminares e 

estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

DOU O FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. 

Compulsando os autos, verifico que consta pedido da parte requerente de 

realização de perícia no medidor de energia, o qual defiro. Para tanto, 

oficie-se ao INMETRO para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique perito 

habilitado para a realização da referida perícia. Após, intime-se o perito 

indicado para formular proposta de honorários e currículo, com 

comprovação de especialização, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código de 

Processo Civil e, ante o deferimento da inversão do ônus da prova, o 

consequente depósito da verba honorária pela parte requerida. Consigno 

que, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova não 

possuir o condão de obrigar a parte requerida a arcar com os custos da 

prova pericial pleiteada pela parte contraria, a ausência de pagamento dos 

honorários, e a consequente não realização da prova, levará a presunção 

de veracidade dos fatos alegado inicial. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS - 

PERÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ACARRETA A 

INVERSÃO DO ÔNUS DE ADIANTAR AS CUSTAS PERICIAIS – 

CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS CARREADAS À CONCESSIONÁRIA EM 

CASO DE NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – 

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 01. Consoante 

entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus 

da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as 

custas da prova requerida pelo consumidor. No entanto, sofre as 

consequências processuais advindas de sua não produção, se assim 

entender o magistrado condutor do feito. 02. Recurso desprovido. (TJ-MS 

- AI: 14101958820198120000 MS 1410195-88.2019.8.12.0000, Relator: 

Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 27/09/2019, 4ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 30/09/2019). O desempenho do encargo 

independerá de compromisso, devendo o perito observar as disposições 

dos artigos 466 e 473, §3º, ambos do Código de Processo Civil. Com o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Após, intimem-se as partes para 

manifestação sobre o laudo, bem como para informar se ainda pretendem 

a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006495-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARRIL DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALG PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001487-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))
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JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PAOLA ASSIS WERNER (EXECUTADO)

VINICIUS RENATO WERNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001487-93.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: VINICIUS RENATO WERNER, AMANDA 

PAOLA ASSIS WERNER Vistos. O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001464-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI BRUNETTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001464-50.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: ELOI BRUNETTA Vistos. O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001466-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ESTELA TESORI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001466-20.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: ANGELA ESTELA TESORI Vistos. O não recolhimento das 

custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001440-22.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO OAB - GO45635-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO OAB - GO6222-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA HARUMI WAKAY DA SILVA OAB - GO29924 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CRISTINA HIRATA OAB - PR18713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMFIL PIATKOV FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CARGNELUTI PIT OAB - MT11842/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001440-22.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BAMERINDUS DO 

BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXECUTADO: PAMFIL 

PIATKOV FILHO Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe 

o cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 
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Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001353-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO AGULHON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001353-66.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: EVERALDO AGULHON Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em face de EVERALDO 

AGULHON, ambos devidamente qualificadas nos autos. Cite-se a parte 

executada para pagar a dívida no valor de R$675.245,81 (seiscentos e 

setenta e cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um 

centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados 

pela parte executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrado o executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. 

A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o executado 

deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 

774 do CPC). O executado deverá ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que o executado requeira o pagamento 

do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 

916). Fica o executado advertido de que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. A citação, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001353-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO AGULHON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001353-66.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: EVERALDO AGULHON Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em face de EVERALDO 

AGULHON, ambos devidamente qualificadas nos autos. Cite-se a parte 

executada para pagar a dívida no valor de R$675.245,81 (seiscentos e 

setenta e cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um 

centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados 

pela parte executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrado o executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. 

A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o executado 

deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 

774 do CPC). O executado deverá ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que o executado requeira o pagamento 

do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 

916). Fica o executado advertido de que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. A citação, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 
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Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001354-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001354-51.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em 

face de OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Cite-se a parte executada para pagar 

a dívida no valor de R$725.676,96 (setecentos e vinte e cinco mil 

seiscentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), acrescida 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da 

citação. Do mandado de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela 

parte executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrado o executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. 

A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o executado 

deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 

774 do CPC). O executado deverá ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que o executado requeira o pagamento 

do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 

916). Fica o executado advertido de que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. A citação, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001354-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001355-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001355-36.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em 

face de OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Cite-se a parte executada para pagar 

a dívida no valor de R$ 626.481,41 (seiscentos e vinte seis mil 

quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos), acrescida 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da 

citação. Do mandado de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela 

parte executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrado o executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. 

A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o executado 

deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 

774 do CPC). O executado deverá ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 
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dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que o executado requeira o pagamento 

do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 

916). Fica o executado advertido de que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome da parte executada em razão deste processo, ante 

o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. A citação, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001355-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001083-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

_____________ SENTENÇA Processo: 1001083-42.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. A 

parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. PRIMAVERA DO LESTE, 18 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001439-37.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001439-37.2020.8.11.0037. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ROBSON FERREIRA DE ARAUJO Vistos. O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003157-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003157-06.2019.8.11.0037. AUTOR(A): VANILDO RIBEIRO REU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

Analisando os autos, verifico que houve alterações nos cadastros dos 

advogados habilitados em favor da parte requerida. Assim, sem prejuízo 

da análise de eventuais preliminares, seja na fase do saneador ou no 

julgamento do feito, determino a reabertura de prazo para que o requerido 

possa indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003671-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

FLORENCA ZAGO VASCONCELOS (REQUERENTE)

J. M. R. S. (REQUERENTE)

PAULA ADRIANA RODRIGUES SILVA SOUSA (REQUERENTE)

CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

BRUNO SEVILHA MANFIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO OAB - MT25628-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003671-56.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CARLINDO RODRIGUES DE 

SOUSA, PAULA ADRIANA RODRIGUES SILVA SOUSA, CARLOS 

ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA, J. M. R. S., FLORENCA ZAGO 

VASCONCELOS, DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO, 

BRUNO SEVILHA MANFIO REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO, AVIANCA Vistos. Compulsando os autos, verifico que foi 

cessado o motivo de suspeição desta Magistrada em relação aos autos. 

Deste modo, para prosseguimento do feito, defiro o pedido de ID nº 

25895335. Proceda-se a citação, conforme requerido. Após, certifique-se 

e intime-se as partes requerentes para prosseguimento no feito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000093-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (REU)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (REU)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000093-85.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A. REU: 

MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO 

VIANA, JOSE ANTONIO GONÇALVES VIANA Vistos. Conforme 

entendimento já consolidado pela jurisprudência pátria, o fato dos 

requeridos encontrarem-se em recuperação judicial, por si só, não lhes 

confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. REEXAME DE QUESTÕES 

FÁTICAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. Se as questões trazidas 

à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou 

contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do 

Código de Processo Civil de 1973. 2. Na linha jurisprudencial desta Corte o 

fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação 

judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça 

gratuita. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1011867 RS 2016/0293506-9, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018). APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE REPAROS EM CAMINHÕES – 

JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENESSE 

NEGADA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de empresa recuperanda, por si 

só, não autoriza a concessão da benesse, cujo deferimento, cuidando-se 

de pessoa jurídica, exige respaldo probatório da real e atual falta de 

recursos líquidos disponíveis, à falta de comprovação nesse sentido a 

benesse deve ser indeferida. 2. Se há ativos na empresa recuperanda, 

serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período 

do processamento da liquidação extrajudicial. (TJ-MT - APL: 

00019968520168110003867192017 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018). Assim, para melhor análise do 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado nos 

embargos à monitória, intime-se as partes requeridas, por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda atualizada, balanço contábil e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Sem 

prejuízo, intime-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

18 de março de 2.020 Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003499-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALFREDO VIECILI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003499-17.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: JOÃO ALFREDO VIECILI 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerida, devidamente intimada, não efetuou o pagamento 

voluntário (ID nº 23037121). Não obstante, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação, nos termos do artigo 525 do mesmo códex. Deste modo, 

intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de ID nº 23433935. 

Após, remetam os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003274-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO HANEMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003274-94.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSE FERNANDO HANEMANN 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra JOSE FERNANDO HANEMANN, 

ambos qualificados. Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar, 

determinando a busca e apreensão do bem (Id nº 20890422). O veículo foi 

apreendido, conforme documentos de (Id nº 21345448/21345454). Nos Id 

nº 21530589, a parte requerida assistida pela Defensoria Pública, junta 

aos autos comprovantes de pagamento do débito e requer a restituição do 

veículo, reconhecendo, assim o pedido inicial. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, constata-se que, conforme a 

guia de depósito judicial apresentada (Id nº 21531660), a parte requerida 

efetuou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os 

acréscimos contratuais, custas e os honorários arbitrados, não havendo 

que se cogitar do pagamento apenas das vencidas. Conforme redação 

atribuída pela Lei nº 10.931/2004 ao artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69, o devedor poderá pagar, em 05 (cinco) dias, a integralidade da 

dívida pendente, devendo incluir-se tanto as prestações vencidas quanto 

aquelas que se venceram antecipadamente. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA 

MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE DE 

QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. - Para haver a purga da 

mora, é necessário que a parte interessada deposite o valor integral do 

débito e não somente as parcelas vencidas. - O § 1º, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, recentemente alterado pela Lei 13.043, de 14 de 

novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, compreende 

as prestações vencidas e as vincendas, com os acréscimos contratuais, 

custas e os honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do 

pagamento apenas das vencidas. (TJ-MG - AI: 10000160065850001 MG, 

Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/05/0016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2016). Ainda, 

verifico que, no Ids nº 22932478/22932480 e Id nº 23664154, foi juntado 

termo, bem como certidão positiva do oficial de justiça, referente a 
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restituição do veículo apreendido. Constato, ainda, que no Id nº 24224776, 

houve a expedição de alvará do valor depositado nos autos em favor do 

banco requerente. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil, para HOMOLOGAR O 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. Custas e honorários pagos pela 

parte requerida. Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, 

arquivem-se os autos com as devidas baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003763-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DELMON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003763-05.2017.8.11.0037 

JONATHAN DELMON DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada 

por JONATHAN DELMON DOS SANTOS em face do PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 29831603, a parte executada procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 30328876, a parte exequente requer a expedição de 

alvará para levantamento dos valores. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 30328876). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005768-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI ADRIANA MANOEL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO(A))

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005768-97.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: ROSIMERI ADRIANA 

MANOEL EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A 

Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por ROSIMERI 

ADRIANA MANOEL em face de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. É o relatório. Fundamento 

e  d e c i d o .  C o m p u l s a n d o  o s  a u t o s  e m  a p e n s o 

(1000409-06.2016.8.11.0037), verifico que foi convertida a Ação de 

Execução de Coisa Incerta em Quantia Certa, bem como determinou a 

renovação do ato citatório da parte executada/embargante. Deste modo, 

entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda superveniente do 

objeto, tendo em vista que a citação feita não se aproveita, havendo 

necessidade de renovação do ato citatório. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

18 de março de 2.020 Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003963-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REU)

INTERCITY TRANSPORTES LTDA (REU)

RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003963-75.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): RENAN LUIS GOMES MENDONÇA REU: INTERCITY 

TRANSPORTES LTDA, EXPRESSO RUBI LTDA, RAPIDO CHAPADENSE 

VIACAO LTDA - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada 

por RENAN LUIS GOMES MENDONÇA em face de SINAL VERDE SERVICE 

LTDA e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

19037918, a empresa executada EXPRESSO RUBI alega que encontra-se 

em recuperação judicial e pugna pela suspensão da ação, em virtude do 

período de blindagem. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se 

que a peticionante encontra-se sob o efeito da recuperação judicial, a qual 

foi deferida na data de 22/03/2019, nos autos do processo nº 

1002367-27.2019.811.0003, em tramite na Quarta Vara Cível da Comarca 

de Rondonópolis/MT, de forma que seu patrimônio encontra-se 

resguardado de medidas constritivas em razão do disposto no artigo 6º da 

Lei nº 11.101/05. Contudo, a ação em análise não se trata de ação 

executiva, mas apenas de conhecimento, de modo que não há razão para 

ser suspensa durante o período de blindagem. Nesse sentido é a 

jurisprudência: MANDADO DE SGURANÇA; DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FACE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO 

GRUPO OI S/A. AUSENTE DEFINIÇÃO DO MONTANTE A SER SATISFEITO. 

PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES DE CONHECIMENTO OU IMPUGNAÇÕES 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. 

SEGURANÇA COCNEDIDA. (TJ RS – MS 71006908305, Relator CLEBER 

AUGUSTO TONIAL. Data de julgamento 31/08/2017, Terceira Turma. 

Publicação: 08/09/2017). Destarte, sendo a ação de conhecimento, 

INDEFIRO o pedido de suspensão da ação. De outro norte, analisando os 

autos, verifico que a parte autora pugna pela revelia das empresas SINAL 

VERDE e RÁPIDO CHAPADENSE, ante a ausência na audiência de 

conciliação designada. Diante dessa situação, não se mostra viável a 

decretação da revelia em face da ausência das partes, ante a 

apresentação da contestação no ID nº 18441920, de modo que indefiro o 

pedido. Sem prejuízo da análise de eventuais preliminares, seja na fase do 

saneador ou no julgamento do feito, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001472-27.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

LUCIANO GOMES DA COSTA (REQUERIDO)

DJALMA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001472-27.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO SAFRA S/A 

REQUERIDO: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LUCIANO GOMES DA COSTA, 

DJALMA VIEIRA Vistos. Cumpra-se na forma deprecada. Verificada que 

esta precatória não está instruída com os documentos necessários e 

comprovantes de pagamentos das custas e diligências, ou comprovação 

do deferimento da justiça gratuita, intime-se para regularização e devido 

preenchimento de tais requisitos. Após, devolvam-se os autos à origem 

com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Promovam-se as diligências necessárias, inclusive, se 

necessário, fora do expediente forense e em plantão judicial. 

Independentemente de nova conclusão: a) Após o cumprimento ou 

resultado negativo da diligência, devolvam-se os autos à origem com as 

homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo; 

b) Constatando que o ato deva ser praticado em outra comarca, diante do 

caráter itinerante, remeta-se a deprecata, oficiando-se a origem e 

anotando-se. Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as 

informações. Via digitalmente assinada da decisão e devidamente instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 18 de março de 2.020. - Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001472-27.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

LUCIANO GOMES DA COSTA (REQUERIDO)

DJALMA VIEIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123006 Nr: 5545-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:OAB/MT 23.926-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126320 Nr: 8883-85.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M E M COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO 

SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER 

- OAB:25.009 PR, CARLA FABIANA H. ZIGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009 PR, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS 

LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte 

REQUERENTE, no prazo 15 dias, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38235 Nr: 757-90.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNALDINA DIAS DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS BETEL, JEAN CARLOS AMARAL, 

ALEXON CANDIDO BARBOSA, OSNI DA ROSA, PAULO ROBERTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre as correspondências 

devolvidas, requerendo o que entender de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40425 Nr: 2935-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GARCIA CID NETO, CRISTIANE GARCIA CID, 

CARLA GARCIA CID, CAROLINA GARCIA CID, JOÃO GARCIA CID, LUCAS 

GARCIA CID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA, LUIZA AFRA 

DOS ANJOS, VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS, FRANCISCO PEREIRA 

DOS ANJOS, CEYR SALES DA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46991 Nr: 2399-64.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAL, FFTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59325 Nr: 6910-71.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OR, RMDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:MT 5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, RODRIGO HUMBERTO PRADO - OAB:7357/MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 
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manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 136929 Nr: 8234-86.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA BARBOSA SCHUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUBAIR JOSÉ GRANELLA, JM MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Alexandra Eller - OAB:MT 

15.480-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 Processo nº: 8234-86.2014.811.0037 (código 136929)

Vistos.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contagio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 04 de junho de 2020, às 14h00min.

Intimem-se, com urgência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147785 Nr: 3385-37.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTSON MARTIN GUTSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, LUIZ ANTÔNIO DE SIQUEIRA - OAB:27199, MESSILLA 

FAWZIE SILVA DA COSTA - OAB:50460, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21.669-0/MT, JENNEFER ARAUJO 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 24.519/0, TONY KLEBER GONSALES - 

OAB:OAB/MT 13.526/O, VINICIUS PICCINI NUNES - OAB:OAB/MT 

25.086/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 175933 Nr: 8485-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MAGNOLIA RAMOS, AGROPECUÁRIA 

F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

POLAZZO - OAB:10970/O

 Processo nº: 8485-36.2016.811.0037 (código 175933)

Vistos.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contagio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2020, às 

16h00min.

Intimem-se, com urgência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241013 Nr: 8117-22.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA MARCOLINO, JACQUELINE 

MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para, no prazo de 15 dias, recolher as 

Taxas Judiciais e Custas Judiciais conforme cálculo de fl. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241018 Nr: 8118-07.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCI FAVARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA - FAZENDA ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para, no prazo de 15 dias, recolher as 

Taxas Judiciais e Custas Judiciais conforme cálculo de fl.07.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30314 Nr: 2580-70.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MENANDRA PATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA OLIVEIRA BATISTA 

DENKER - OAB:88119, RENAN MARQUES FERNANDES - OAB:PR 74548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIBELLY DE JESUS 

AMARAL, para devolução dos autos nº 2580-70.2004.811.0037, Protocolo 

30314, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39885 Nr: 2412-97.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA GALBIER TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, FABIANA AVELAR CANHIZARES - 

OAB:MT 16.312-O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIELLI 

CASTANON DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

2412-97.2006.811.0037, Protocolo 39885, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44926 Nr: 476-03.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:MT/27461

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EGLENIO BARROS 

SOARES, para devolução dos autos nº 476-03.2007.811.0037, Protocolo 

44926, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 163928 Nr: 2178-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME - 

IMPERIAL CORRETORAS DE CEREAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, 

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/ 19044, 

STEPHANIA IBIPIANO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Processo nº 2178-66.2016.811.0037 (Código 163928)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição ao veículo indicado a fls. 63/64, 

através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 169444 Nr: 5008-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME - IMPERIAL 

CORRETORAS DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Processo nº: 5008-05.2016.811.0037 (código 169444)

Vistos.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contagio do 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 17 de junho de 2020, às 13h30min.

Intimem-se, com urgência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000882-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIA FREITAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo 

pericial deverá responder de maneira satisfatória os quesitos 

apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008282-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGIE MARTINS REGIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar 

o requerente para manifestar sobre a Impugnação à Execução no prazo 

de 05(cinco) dias. Primavera do Leste, 18 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005062-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGISA DE GODOI FRANCISCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005062-46.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ADALGISA DE GODOI 

FRANCISCHINI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por ADALGISA DE GODOI 

FRANCISCHINI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 
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portadora de fibromialgia, dor lombar baixa, dor articular, labirintite, 

hipertensão arterial e poliomielite paralítica aguda, impedindo-a de 

trabalhar. Pedido liminar foi indeferido (Id nº 23898500). Laudo pericial 

realizado por perito judicial (Id nº 27345626). Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação (Id nº 27725951), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, a qual foi impugnada (Id nº 28041142). É o relatório. Fundamento 

e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

27725952 – Pág. 04/11). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

total e permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, não 

sendo suscetível de reabilitação profissional (Id nº 27345626). Nessa 

toada, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser 

calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da data da 

cessação (15/12/2018), observada a eventual prescrição quinquenal. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 

204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas 

a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007336-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMI FRANCA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALEXANDRE COSTA FERREIRA OAB - SP388331 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007336-80.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALDEMI FRANCA BARBOSA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por VALDEMI FRANCA 

BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portador de hanseníase; hanseníase (lepra) não especificada; sequelas 

de hanseníase (lepra); leishmaniose cutânea; transtorno da continuidade 

do osso; osteomielite, impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada se caracteriza 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 
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do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito à percepção do 

benefício liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta n. 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia 

antes da citação. Em razão da suposta patologia que está acometida a 

parte autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, 

para realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade 

da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido de justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000555-08.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY BREDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo 

pericial deverá responder de maneira satisfatória os quesitos 

apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006475-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVAM MORAES DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006475-94.2019.8.11.0037. REQUERENTE: OLIVAM MORAES DE AVILA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente pugna pela 

desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, razão pela qual a extinção do processo é medida que se 

impõe. Dessa forma, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em 

julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000904-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI JANDREY GUADAGNIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 
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intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo 

pericial deverá responder de maneira satisfatória os quesitos 

apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003893-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DOURADO FRANCA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003893-24.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: KATIA DOURADO FRANCA 

SIQUEIRA EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por 

KATIA DOURADO FRANCA SIQUEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. No Id nº 

29748714, comprovantes de resgate do depósito judicial. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em 

julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003102-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA NASCIMENTO MONTORO (REQUERENTE)

MILTON MONTORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003102-55.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MILTON MONTORO, VALMIRA 

NASCIMENTO MONTORO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por MILTON MONTORO e VALMIRA 

NASCIMENTO MONTORO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que laboraram como rurícola durante praticamente toda a sua vida 

e requerem, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para 

receberem o quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (id n. 

21494039), requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta 

de prova material suficiente. Impugnação à contestação no id n. 22126796. 

Em audiência de instrução foram ouvidas 03 (três) testemunhas. A parte 

requerida, devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar 

a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. É cediço que há bem pouco tempo os negócios 

eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a 

palavra do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença 

escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, 

por meio documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume 

acima citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a 

obtenção de documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola 

na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões 

do Superior Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova 

material, bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com 

prova testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, 

não sendo necessária à apresentação de documentação de todo o 

período de carência. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018) 

grifei. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 
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trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3.No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PAG.). 

Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente preenche o 

requisito da idade, já que contavam na data da propositura da ação com 

66 (sessenta e seis) e 63 (sessenta e três) anos de idade, 

respectivamente, conforme documentos de id n. 20609678. Quanto a 

qualidade de segurado e carência, a parte autora apresentou documentos, 

os quais comprovam início razoável de prova material, através das 

fotocópias de: certidão de casamento (id n. 20609679), certidão de 

nascimento (id n. 20609679), declaração SESP/PR (id n. 20609679), título 

eleitoral (id n. 20609679), certidões de registro de imóveis (ids n. 

20610042, n. 20610046, n. 20610049), contrato de arrendamento agrícola 

(id n. 20610049), contrato de prestação de serviços em propriedade rural 

(id n. 20610052), declaração de exercício de atividade rural (id n. 

20610052), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Além da prova documental, exsurge clara e em 

completa harmonia, a prova oral produzida na instrução. Assim, entendo 

que a prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida 

em juízo, bem como a realidade fática que acima mencionei, autorizam o 

deferimento do pleito formulado pela parte requerente. Com efeito, as 

testemunhas Alex e Giusley, ouvidas em audiência, afirmaram 

conhecerem a parte requerente há cerca de 8 (oito) anos, já a testemunha 

Talita informou que conhece os requerentes “desde criança”, sendo que 

ambas presenciaram o seu trabalho na lavoura. Pelos depoimentos, 

verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela parte 

requerente, em consonância com os documentos juntados aos autos, 

sendo que o lapso temporal do exercício de atividades rurícola se 

encontra em conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 

8.213/91. O fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os 

documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui 

óbice à concessão do benefício pretendido, pois, numa interpretação 

sistemática do referido artigo, o rol de documentos que nele consta é 

meramente exemplificativo. Nessa esteira, considero os documentos 

juntados aos autos como início de prova documental, sendo que, 

fortalecidos com o testemunho coerente prestado em Juízo, comprovam 

que a parte requerente exerceu atividade rural, atendendo ao período 

exigido pela lei. Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por 

idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, independentemente de 

contribuição e, estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Destarte, considero que a concessão do 

benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para 

acolher o pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que 

concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a 

partir do requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe 

aos autos prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder 

aos requerentes o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, 

nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devidos a partir da data do requerimento administrativo 

(31/05/2017 – id n. 20609679), observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 8°, 

§1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007471-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARDOSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1007471-92.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 18 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007490-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO TEODORO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1007490-98.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 18 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003900-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1003900-16.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 18 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002479-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI ILMAR KERN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1002479-88.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 
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os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 18 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 4762-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, LUIZ NERY 

RIBAS, ULISSES DYSARSZ, VOLNEI LORENZZON, CLODINEI 

LORENZZON, NELSON MELO DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:

 Visto etc....Assim, ausente a comprovação de que os requeridos 

receberam pelas horas extras sem que o trabalho fosse realizado ou que 

agiram de má-fé para se locupletarem ilicitamente, hei por bem julgar a lide 

improcedente nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Sem custas e 

honorários advocatícios.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as cautelas legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 166720 Nr: 3554-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemar Gomes da Silva - 

OAB:19169-O/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Vistos.

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, que entrou em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz 

o cancelamento do ato designado.

A audiência será reagendada tão logo a situação da Saúde Pública permita 

e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se 

preferência de agendamento aos atos que foram cancelados nestes 

termos.

 Intimem-se.

Às providências.

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005658-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

JOSE DINER DELLA RIVA (REU)

LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (REU)

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP (REU)

GETULIO GONCALVES VIANA (REU)

MIRNA HECKLER BRAFF (REU)

MOISES GALBIATTI (REU)

ELIETE BERALDO DE PIERI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005658-98.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

GETULIO GONCALVES VIANA, ELIETE BERALDO DE PIERI, LORAN 

MARLON BERALDO DE PIERI, OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES 

LTDA - EPP, MIRNA HECKLER BRAFF, MOISES GALBIATTI, JOSE DINER 

DELLA RIVA, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO LIMINAR ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de GETULIO GONCALVES VIANA, ELIETE 

BERALDO DE PIERI, LORAN MARLON BERALDO DE PIERI, OPORTUNA 

SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP, MIRNA HECKLER BRAFF, 

MOISES GALBIATTI, JOSE DINER DELLA RIVA, MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, todos devidamente qualificados nos autos. No id n. 21260919, 

o Ministério Público pugnou pelo afastamento da preliminar arguida pelo 

requerido GETÚLIO, bem como pelo recebimento da inicial e a citação dos 

requeridos para apresentarem suas contestações, vez que todos se 

manifestaram nos autos. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pela 

suposta prática de atos de improbidade em face dos requeridos 

supramencionados. Em sede de defesa prévia (id n. 12078203), os 

requeridos GETULIO GONÇALVES VIANA e MOISES GALBIATTI aduziram 

preliminar de carência da ação, ante a ausência de justa causa. 

Entretanto, constitui matéria de mérito, tendo em vista que eventual grau de 

participação ou o enquadramento de suas ações nesta ou naquela 

conduta ímproba, bem como a configuração de dolo ou culpa, será 

analisada no decorrer da instrução processual ou até mesmo por ocasião 

da sentença. Quanto a preliminar de prescrição arguida pelo requerido 

MOISES, esta não merece guarida, vez que o STF já decidiu pela 

imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário pela prática de 

improbidade administrativa. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 

IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA 

CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da 

estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de 

exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de 

racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou 

militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, 

XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao 

prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na 

esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem 

prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A 

Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal 

comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, 

tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as 

ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso 

tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do 

recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de 

ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a 

preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento 

por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à 

pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE 

MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, 

julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019). Destarte, 

afasto as preliminares. Assim, considerando que a inicial obedeceu sua 

forma, tendo os requeridos apresentado defesa preliminar e sendo 

rejeitadas as preliminares arguidas, nos termos do art. 17 da Lei n. 

8.429/92, enseja-se o recebimento da petição inicial, permitindo, assim, 

uma investigação mais aprofundada dos fatos ora ventilados e 

oportunizando às partes a comprovação de suas alegações sob o crivo 

do contraditório. Importa salientar que não é requisito para o recebimento e 

processamento da ação civil pública de improbidade administrativa a 

certeza da prática de qualquer ato ímprobo, pois se assim fosse, a lei não 

teria falado em "indícios suficientes", mas em "prova inequívoca”. Ainda 

sobre o assunto, consigno que no caso das ações de improbidade 

administrativa, incide o princípio do “in dubio pro societate”, pelo qual se 

recomenda que somente ações claramente infundadas devem ser 

previamente afastadas, bastando para o seu recebimento a presença de 

meros indícios, o que ocorreu no caso dos autos. Ante o exposto, 
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presentes indícios da prática de irregularidades no âmbito administrativo, e 

não se constatando a manifesta improcedência das pretensões ou mesmo 

a inadequação da via eleita, RECEBO A INICIAL, determinando a citação 

dos requeridos para apresentação de contestação, no prazo legal. Com a 

resposta, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. A 

demanda observará o rito comum (Lei nº 8.429/92, artigo 17, caput). No 

mais, mantenho a decisão de id n. 11353341, vez que não há nos autos 

comprovação de que os requeridos estejam na iminência de cometer atos 

tendentes à dilapidação do patrimônio, de modo que indefiro o pedido de id 

n. 16486446. Citem-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2019. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005658-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (REU)

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP (REU)

GETULIO GONCALVES VIANA (REU)

ELIETE BERALDO DE PIERI (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

JOSE DINER DELLA RIVA (REU)

MIRNA HECKLER BRAFF (REU)

MOISES GALBIATTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005658-98.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

GETULIO GONCALVES VIANA, ELIETE BERALDO DE PIERI, LORAN 

MARLON BERALDO DE PIERI, OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES 

LTDA - EPP, MIRNA HECKLER BRAFF, MOISES GALBIATTI, JOSE DINER 

DELLA RIVA, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO LIMINAR ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de GETULIO GONCALVES VIANA, ELIETE 

BERALDO DE PIERI, LORAN MARLON BERALDO DE PIERI, OPORTUNA 

SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP, MIRNA HECKLER BRAFF, 

MOISES GALBIATTI, JOSE DINER DELLA RIVA, MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, todos devidamente qualificados nos autos. No id n. 21260919, 

o Ministério Público pugnou pelo afastamento da preliminar arguida pelo 

requerido GETÚLIO, bem como pelo recebimento da inicial e a citação dos 

requeridos para apresentarem suas contestações, vez que todos se 

manifestaram nos autos. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pela 

suposta prática de atos de improbidade em face dos requeridos 

supramencionados. Em sede de defesa prévia (id n. 12078203), os 

requeridos GETULIO GONÇALVES VIANA e MOISES GALBIATTI aduziram 

preliminar de carência da ação, ante a ausência de justa causa. 

Entretanto, constitui matéria de mérito, tendo em vista que eventual grau de 

participação ou o enquadramento de suas ações nesta ou naquela 

conduta ímproba, bem como a configuração de dolo ou culpa, será 

analisada no decorrer da instrução processual ou até mesmo por ocasião 

da sentença. Quanto a preliminar de prescrição arguida pelo requerido 

MOISES, esta não merece guarida, vez que o STF já decidiu pela 

imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário pela prática de 

improbidade administrativa. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 

IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA 

CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da 

estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de 

exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de 

racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou 

militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, 

XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao 

prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na 

esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem 

prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A 

Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal 

comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, 

tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as 

ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso 

tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do 

recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de 

ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a 

preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento 

por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à 

pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE 

MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, 

julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019). Destarte, 

afasto as preliminares. Assim, considerando que a inicial obedeceu sua 

forma, tendo os requeridos apresentado defesa preliminar e sendo 

rejeitadas as preliminares arguidas, nos termos do art. 17 da Lei n. 

8.429/92, enseja-se o recebimento da petição inicial, permitindo, assim, 

uma investigação mais aprofundada dos fatos ora ventilados e 

oportunizando às partes a comprovação de suas alegações sob o crivo 

do contraditório. Importa salientar que não é requisito para o recebimento e 

processamento da ação civil pública de improbidade administrativa a 

certeza da prática de qualquer ato ímprobo, pois se assim fosse, a lei não 

teria falado em "indícios suficientes", mas em "prova inequívoca”. Ainda 

sobre o assunto, consigno que no caso das ações de improbidade 

administrativa, incide o princípio do “in dubio pro societate”, pelo qual se 

recomenda que somente ações claramente infundadas devem ser 

previamente afastadas, bastando para o seu recebimento a presença de 

meros indícios, o que ocorreu no caso dos autos. Ante o exposto, 

presentes indícios da prática de irregularidades no âmbito administrativo, e 

não se constatando a manifesta improcedência das pretensões ou mesmo 

a inadequação da via eleita, RECEBO A INICIAL, determinando a citação 

dos requeridos para apresentação de contestação, no prazo legal. Com a 

resposta, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. A 

demanda observará o rito comum (Lei nº 8.429/92, artigo 17, caput). No 

mais, mantenho a decisão de id n. 11353341, vez que não há nos autos 

comprovação de que os requeridos estejam na iminência de cometer atos 

tendentes à dilapidação do patrimônio, de modo que indefiro o pedido de id 

n. 16486446. Citem-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2019. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008236-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1008236-97.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WASHINGTON LUIZ ARANTES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de processo 

em fase de liquidação de sentença por arbitramento, em que as partes 

foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o objetivo de 

apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme quantidade de 

processos que se encontram nesta mesma fase processual (cerca de 

300 processos), e que eventual bloqueio para cada perícia irá onerar 

demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE OPORTUNIZAR AO 

ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE O CÁLCULO QUE 

ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) 

DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte autora para que se 
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manifeste, no prazo de 40 dias, devendo apresentar, no caso de 

discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para deliberação por 

este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da liquidação, concluso 

para bloqueio de verbas públicas para o custeio dos honorários periciais. 

INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012228-49.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOEMA SALERNO LAZARINI (EXEQUENTE)

JOSE LUIZ LAZARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

US COBRANCAS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS OAB - SP0063096A 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Intime-se a executada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

acerca da contraproposta apresentada nos autos. Decorrido o prazo, 

concluso pra deliberações. Primavera do Leste – MT, 17 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010894-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENELI PIZZOLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

US COBRANCAS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS OAB - SP0063096A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Intime-se a executada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

acerca da contraproposta apresentada nos autos. Decorrido o prazo, 

concluso pra deliberações. Primavera do Leste – MT, 17 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012196-44.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR ANSELMO LUCHESE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

US COBRANCAS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS OAB - SP0063096A 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Intime-se a executada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

acerca da contraproposta apresentada nos autos. Decorrido o prazo, 

concluso pra deliberações. Primavera do Leste – MT, 17 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012182-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO FURLANETTO (EXEQUENTE)

ALZIRA FURLANETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

US COBRANCAS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS OAB - SP0063096A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Intime-se a executada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

acerca da contraproposta apresentada nos autos. Decorrido o prazo, 

concluso pra deliberações. Primavera do Leste – MT, 17 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012191-22.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENY ANA AVELAR BORGHETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

US COBRANCAS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS OAB - SP0063096A 

(ADVOGADO(A))

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Intime-se a executada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

acerca da contraproposta apresentada nos autos. Decorrido o prazo, 

concluso pra deliberações. Primavera do Leste – MT, 17 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003058-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA SANDRIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

EDERSON NEIMOG (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003058-36.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ANDREIA CRISTINA SANDRIM 

REQUERIDO: EDERSON NEIMOG, ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, Indefiro o pedido retro, 

visto que este Juízo já realizou consultas nos sistemas conveniados em 
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setembro de 2019. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção do 

processo. Primavera do Leste – MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003295-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GONCALO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANI MORAIS DA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003295-70.2019.8.11.0037. INTERESSADO: GILSON GONCALO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VANI MORAIS DA SILVA, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro o 

pedido Retro. Expeça-se Carta Precatória para a comarca de 

Rondonópolis, para a citação da parte requerida. Primavera do Leste – MT, 

17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004017-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004017-41.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: RODRIGO VIAN Vistos, Defiro o pedido retro (id. 

n°29147981). Penhorem-se os veículos indicados pelo credor no Id. n.º 

29147981, ou outro bem penhorável, caso seja encontrado na posse do 

devedor, ou, em caso negativo, qualquer outro bem e/ou veículo que 

esteja em sua posse. A penhora do veículo deverá recair no endereço 

Avenida Davi Riva, n°1415, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste/MT. No 

ato da penhora deverá o(a) Sr.(Sra.) Oficial de Justiça avaliar o bem e 

intimar a devedora da penhora e da avaliação, cientificando-a que o prazo 

para impugnar a penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação é de 05 

(cinco) dias. Serve a presente de carta/mandado de penhora e avaliação. 

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE APARECIDA GRANEMANN (EXECUTADO)

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001218-54.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: CLAUDEMIRO BARBOSA DOS 

SANTOS EXECUTADO: JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, JOICE 

APARECIDA GRANEMANN Vistos, Defiro o pedido retro. Exclua-se do polo 

passivo JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, visto que não faz parte do 

cheque em pauta. Além disso, uma vez que a parte autora manifestou 

interesse apenas na continuação da ação de execução do título executivo 

extrajudicial representado pelo cheque em Id. 29920420, CITE-SE apenas a 

parte executada JOICE APARECIDA GRANEMANN, emitente do referido 

cheque, para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001483-56.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

FERNANDES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEITON 

FILGUEIRA SALES, SANDRO ROBERTO ALMEIDA POLO PASSIVO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Matutino Data: 09/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE SOUSA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES OAB - MT0021708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ME 

(REU)

 

PROCESSO n. 1001485-26.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FRANCISCO DE 

ASSIS RIBEIRO DE SOUSA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES POLO PASSIVO: IESA INSTITUTO 

DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 06/07/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011289-06.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BRIDI GUADAGNIN (EXEQUENTE)

ADELINO GUADAGNIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS OAB - SP0063096A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011289-06.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ADELINO GUADAGNIN, RITA 

BRIDI GUADAGNIN EXECUTADO: US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO 

EIRELI - ME Vistos, Manifeste-se a parte exequente acerca do pedido de 

parcelamento do débito exequendo no evento n°29542245, no prazo de 

15(quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-08.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIONE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO (REQUERIDO)

MARCIANE BREITEMBACH AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000674-08.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ORCIONE DE ARAUJO 

REQUERIDO: MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO, MARCIANE 

BREITEMBACH AZEVEDO Vistos, Acolho a petição retro (id. n°27508501). 

Designe-se audiência de conciliação. Expeça-se mandado de citação e 

intimação dos requeridos a ser cumprido no seguinte endereço: RUA 

SORRISO, N°481, QD 19, LT 13, JARDIM LUCIANA, PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. Atendidos aos requisitos do artigo 252, do Código de Processo 

Civil, cite-se os requeridos por Hora Certa. Expeça-se o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004178-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Michel Cordeiro (REU)

BOM NEGÓCIOS ATIVIDADES DE INTERNET (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004178-51.2018.8.11.0037. AUTOR(A): WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 

REU: MICHEL CORDEIRO, BOM NEGÓCIOS ATIVIDADES DE INTERNET 

Vistos, Designe-se audiência de conciliação. Inclua no polo passivo a 

pessoa de ARGELIO NICOLAU ASFALTER, cuja qualificação pessoal fora 

indicada no evento n°257105730. Após, cite-se e intime-se com as 

providências de praxe. Ante a juntada dos dados cadastrais do requerido 

Michel Cordeiro no evento n°27442862, manifeste-se a parte requerente o 

que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004099-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DIAS PAREDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OROSIMBO FERREIRA 95606203120 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004099-72.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSELI DIAS PAREDE 

EXECUTADO: OROSIMBO FERREIRA, OROSIMBO FERREIRA 95606203120 

Vistos, Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca do pedido de parcelamento do crédito exequendo id. nº 

27305708, sob pena de extinção do processo. Primavera do Leste – MT, 

18 de março de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004390-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CACERES LUCHESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA HELENA SARDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004390-38.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RENAN CACERES LUCHESE 

REQUERIDO: JUSSARA HELENA SARDA Vistos, Tendo em vista a 

tentativa frustrada de citação da parte reclamada, conforme a Carta 

Precatória de Id. 30347356, defiro o pedido manifestado pelo procurador 

do autor na audiência de conciliação de id. 29352308, a fim de intimar a 

parte reclamada por meio dos telefones (66) 99629-7371 e (66) 

99638-7188. Em caso de contato positivo, designe-se nova audiência de 

Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser 

ofertada até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Em caso de contato negativo, intime-se a parte 

autora para que informe o endereço atualizado da reclamada, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cite-se e intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004099-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DIAS PAREDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OROSIMBO FERREIRA 95606203120 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004099-72.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSELI DIAS PAREDE 

EXECUTADO: OROSIMBO FERREIRA, OROSIMBO FERREIRA 95606203120 

Vistos, Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca do pedido de parcelamento do crédito exequendo id. nº 

27305708, sob pena de extinção do processo. Primavera do Leste – MT, 

18 de março de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000141-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA SANTIAGO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000141-78.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: CINTHIA SANTIAGO 

DE SOUSA Vistos, Indefiro o pedido da petição de ID. n° 25074891, tendo 

em vista que este juízo não possui habilitação para realização de 

pesquisas no sistema requerido (SREI – Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis). Essa ferramenta ainda não foi disponibilizada, estando em fase 

de implantação. Intime-se a parte exequente para indicar bens válidos 

penhoráveis da executada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Primavera do Leste - MT, 18 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENER LUIS FELIPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Número do Processo: 1000135-71.2018.8.11.0037 Polo Ativo: 

Fernanda Castelini Antunes Beraldi & CIA LTDA - EPP Polo Passivo: Brener 

Luis Felipe Vistos etc. Em análise dos autos, observo que a parte 

Reclamada não foi citada da audiência de conciliação, uma vez que o AR 

de ID 12590770, foi recusado. Assim determino que seja procedida nova 

citação no mesmo endereço, por meio de oficial de justiça, conforme 

requerimento efetivado no termo de audiência de conciliação de ID 

12602359. Sendo assim, designe-se nova AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

Primavera do Leste-MT, 18 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006236-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MAROSTICA (REQUERENTE)

NADIR BOM MAROSTICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BOM MAROSTICA OAB - PR62271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes acerca do trânsito em julgado, bem como para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias, sob 

pena de arquivamento. Primavera do Leste, 13 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SEVERO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo as partes acerca do trânsito em 

julgado, bem como para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de quinze dias, sob pena de arquivamento. Primavera do Leste, 13 de 

fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006742-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAUREA DOS SANTOS ARRAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006742-03.2018.8.11.0037. INTERESSADO: J. GOMES OPTICA E 

RELOJOARIA - EPP REQUERIDO: EDNAUREA DOS SANTOS ARRAES 

Vistos, Incabível citação por edital nos termos do artigo 18, § 2°, da Lei 

9099/95. Designe-se audiência de conciliação. Expeça-se mandado de 

intimação da requerida no endereço de id. n° 19575739. Havendo os 

requisitos do artigo 252 do Código de processo civil, cite-se a requerida 

por hora certa. Primavera do Leste – MT, 18 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007130-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CEP - CENTRO DE ENSINO PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA PEREIRA MARAFON (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007130-03.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CEP - CENTRO DE ENSINO 

PRIMAVERA LTDA - EPP EXECUTADO: ERIKA PEREIRA MARAFON, 

ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA Vistos. Tendo em vista a penhora 

do bem do executado (Id. 25973430), designo audiência de conciliação 

para o dia 06/05/2020, às 14h30min, que ocorrerá no gabinete desta 5ª 

Vara Cível, nos termos do artigo 53 e parágrafos, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004096-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ENIR SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004096-83.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MOISES ENIR SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Recebo a 

presente liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. 

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000483-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANEIRA COMERCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A MACHNIC - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000483-89.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MEDIANEIRA COMERCIO DE 

FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: J A MACHNIC - 

EPP Vistos. Tendo em vista a penhora do bem do executado (Id. 

24047633), designo audiência de conciliação para o dia 06/05/2020, às 

13h30min, que ocorrerá no gabinete desta 5ª Vara Cível, nos termos do 

artigo 53 e parágrafos, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 18 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002808-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA APARECIDA DALSOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JULIO CESAR DALSOTO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA BENEDETI MACHADO OAB - MT21123/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002808-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IOLANDA APARECIDA 

DALSOTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, JULIO CESAR DALSOTO Vistos, Intimem-se as 

partes Requerente e Requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

tragam informações ao Juízo acerca da internação de JULIO CESAR 

DALSOTO. Após, concluso para deliberações. Primavera do Leste/ MT, 18 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005243-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ELIAS BERTONI TERENCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PIMENTA LOPES OAB - MG182668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005243-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IVAN ELIAS BERTONI 

TERENCIANO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, Defiro 

pedido retro. Considerando a indicação de conta bancária do próprio 

reclamante, expeça-se o alvará, conforme deliberado em sentença de 

extinção do cumprimento, em id anterior à petição ora em apreciação. 

Após, arquive-se. PRIMAVERA DO LESTE, 18 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002562-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (EXEQUENTE)

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS (EXEQUENTE)

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002562-75.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO 

MORAIS EXECUTADO: WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA SILVA 

Vistos, Defiro pedido do id. 30286466, considerando válida a intimação do 

executado, por não ter comunicado seu novo endereço, nos termos do 

artigo 19, parágrafo 2º, da Lei 9.099/95. Expeça-se o alvará do valor 

bloqueado bacen (R$ 1.874,01), conforme requerido no id. 27947854. 

Após, venham conclusos para nova ordem de bloqueio do saldo devedor 

remanescente, facultado ao credor nova atualização da dívida. Após 

efetuado novo bloqueio, a intimação deve ocorrer no endereço do 

reclamado existente nos autos, para os efeitos do artigo 19, parágrafo 2º, 

da Lei 9.099/95. PRIMAVERA DO LESTE, 18 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001212-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO PINHEIRO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001212-18.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: EDILSON RIBEIRO DOS 

SANTOS EXECUTADO: LUCIANO PINHEIRO SILVA Vistos, DEFIRO a 

penhora dos veículos que estiverem em posse do executado, desde não 

tenham restrições judiciais, administrativas e também alienados 

fiduciariamente. EXPEÇA-SE mandado de constatação, penhora e 

avaliação, a ser cumprido na residência do executado, objetivando-se 

saber se existe algum veículo em posse e poder da parte devedora, para 

garantia do débito exequendo. Sendo o caso, deverá o Oficial de Justiça 

proceder a penhora e avaliação do veículo porventura encontrado, 

nomeando o exequente como fiel depositário do bem e procedendo-se a 

remoção do veículo. Expeça-se o necessário Primavera do Leste/MT, 18 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000147-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIBE ROSA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000147-85.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: CLEIBE ROSA LIMA 

Vistos. Oficie-se a financeira COOP. CR. RURAL DE JUSCIMEIRA LTDA a 

fim de que apresente todas as informações pertinentes ao financiamento 

do veículo marca FIAT/STRADA ADVENT FLEX, placa NJQ3628, renavam 

00117245887, Ano Fabricação/Modelo 2008/2009 em nome da parte 

reclamada CLEIBE ROSA LIMA – CPF 888.193.611-91, no prazo de 20 

(vinte) dias, incluindo o contrato de alienação fiduciária e quantidade de 

parcelas que foram e que restam a ser quitadas. Postergo a análise do 

pedido “a” para momento posterior à resposta do ofício acima, 
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consignando que já existem restrições anteriores para o bem em pauta. 

Serve a presente de carta/mandado de citação/intimação/ofício. Oficie-se 

no endereço informado na petição de Id. 27998494, qual seja Avenida JK, 

nº. 1.101, Centro, Juscimeira/MT, CEP 78.820-000. Após, torne-me 

concluso para deliberações. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007574-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYLVIA RIBEIRO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007574-36.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME EXECUTADO: SYLVIA RIBEIRO COSTA Vistos, Trata-se de ação de 

execução de titulo executivo extrajudicial, em que figura no polo ativo ADIR 

ALFREDO WACHHOLZ – ME e no polo passivo SYLVIA RIBEIRO COSTA. 

Considerando que todas as tentativas de citação/intimação do executado 

tornaram infrutíferas (Ar e Oficial de Justiça), a parte exequente requerer 

a citação pelas vias editalícias em conformidade com o enunciado 37 do 

FONAJE: Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao 

processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo 

autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o 

devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto a isto, 

DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL. Cite-se o executado por Edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, no termo do artigo 256 e seguintes do novo 

Código de Processo Civil, para pagar o valor exequendo em 03(três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Sem prejuízo, intime-se a exequente para que 

apresente o cálculo do debito atualizado da presente ação, no prazo de 

10(dez) dias. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001506-02.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE AIRES LAUTERIO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BERNARDINO LAUTERIO (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001506-02.2020.8.11.0037. AUTOR: ALINE AIRES LAUTERIO REU: 

PEDRO BERNARDINO LAUTERIO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

REABILITAÇÃO QUÍMICA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por ALINE AIRES LAUTERIO assistida pela Defensoria 

Pública em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e de 

PEDRO BERNARDINO LAUTERIO (todos qualificados na petição inicial). 

Narra a parte autora que é filha do requerido e que este sofre de 

Encefalopatia de Wernicke (CID10 E51.2) e de transtornos 

comportamentais e mentais devido ao uso frequente de álcool – Síndrome 

de Dependência (CID10 F10.2) Relata que seu genitor corre sério risco de 

vida, pois se encontra com ideação suicida devido aos longos anos de 

dependência. Além disso, informa que o requerido é instável, 

arranhando-se e mordendo-se sem motivo aparente, e que não consegue 

contê-lo nesses momentos de crise. Informa que o requerido está 

internado no Hospital São Lucas, e que necessita de Internação 

Compulsória, em clínica especializada ou instituição semelhante, antes da 

saída do requerido daquele. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade 

com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo 

único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de 

antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos documentos que 

instruem a inicial e, sobretudo, pelo relatório médico subscrito pelo Dr. 

Lucas de Oliveira Medeiros, CRM/MT 8080 que confirma que o requerido é 

etilista crônico, e que esteve internado no hospital São Lucas de 

Primavera do Leste com quadro de desidratação grave e com Síndrome de 

Wernicke - Korsakoff, mantendo-se agitado e confuso com nistagmo, 

ataxia e rebaixamento do estado de consciência. Além disso, sustenta o 

médico que o reclamado permanece com ideação suicida e que necessita 

de internação em clínica de reabilitação com urgência, devido à gravidade 

do caso (Id. n°30470730). No que diz respeito ao perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das declarações 

médicas, concernentes aos quadros físico, psíquico e social do(a) 

paciente/requerido(a), bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do 

processo, uma vez que, em sendo-lhe a sentença favorável, este(a) já 

poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, 

destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos 

do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de 

disponibilizar o tratamento de saúde, por meio da internação compulsória 

de PEDRO BERNARDINO LAUTERIO (qualificado(a) na petição inicial), 

conforme a prescrição médica, devendo o requerido, Município de 

Primavera do Leste/MT, arcar com o pagamento das despesas 

médico-hospitalares em Clínica especializada, eleita a seu critério. Advirto 

que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 
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CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. SALIENTO que 

a desinternação do(a) paciente será precedida de Laudo da Equipe 

Multidisciplinar, independentemente de autorização deste juízo (que, 

contudo, deverá ser cientificado), em que deverá atestar que o(a) 

paciente encontra-se apto(a) para um convívio social equilibrado (não 

colocando em risco sua vida e a de terceiros), atestando que não se faz 

mais necessária sua internação compulsória. Igualmente, consigno ser 

DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O TRANSPORTE 

DO(A) PACIENTE DE VOLTA AO SEU DOMICÍLIO. INTIME-SE o Gestor do 

SUS no âmbito municipal, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, 

para que providencie o tratamento do(a) paciente, devendo a equipe da 

Secretaria Municipal de Saúde providenciar o transporte do(a) paciente, 

com todos os meios necessários para conduzi-lo(a) à internação, no 

hospital/clínica eleita, sem prejuízo das providências necessárias, caso 

ele(a) se recuse em fazê-lo voluntariamente. A intimação deverá ser 

encaminhada para os e-mails disponíveis na Serventia Judicial, com as 

peças necessárias, e com o esclarecimento de que o Oficial de Justiça vai 

entrar em contato com essa Secretaria para combinar os procedimentos 

de encaminhamento do(a) paciente. Intime-se, ainda, para trazer aos autos 

os dados completos da clínica/hospital para onde o(a) paciente for 

encaminhado(a), com os valores e vencimentos das mensalidades, para 

que este Juízo possa proceder ao bloqueio em contas do Estado, a partir 

da terceira mensalidade. Visando a efetividade da medida, DETERMINO o 

auxílio do SAMU e, ainda, a ser verificado antes de cumprir a medida de 

busca do(a) paciente, todas as condições para apreendê-lo(a), se for 

necessário sedá-lo(a), bem como quanto a disposição do local para 

mantê-lo(a) até que seja conduzido(a) para internação no Hospital 

Psiquiátrico Especializado/Clínica Especializada, devendo-se encaminhar 

esta decisão ao e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a 

observação de que o Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará 

o auxílio requisitado (se necessário). Pela mesma razão, REQUISITO, 

desde já, ao Comando da Polícia Militar local, que disponibilize, caso 

necessário, efetivo policial suficiente para proceder à captura e condução 

segura do(a) paciente, inclusive propiciando a segurança das demais 

autoridades envolvidas no caso, devendo-se encaminhar esta decisão ao 

e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a observação de que o 

Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará o auxílio requisitado 

(se necessário). Tendo em vista que a parte autora é assistida pela 

Defensoria Pública, nomeio curador especial o Núcleo de Apoio Jurídico 

(NAJU) desta Comarca que, por intermédio do(a) seu(ua) representante, 

Dr.ª Anna Paula Landim da Silva Flesch, OAB/MT nº 14.932/O, deverá 

patrocinar a defesa do(a) requerido(a), requerendo o que for de direito. 

Diante do quadro físico, psíquico e social descritos pelo médico, determino 

a CITAÇÃO do Curador Especial (art. 245, §§4º e 5º, do CPC), para defesa 

dos interesses do(a) requerido(a)/paciente. CITE-SE o Município de 

Primavera do Leste, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação, intimação/ofício, inclusive como 

mandado de internação e ofício de requisição ao SAMU e à Polícia Militar, 

conforme dados constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 18 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002903-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002903-33.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SUZIMARIA MARIA DE 

SOUZA ARTUZI REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, tendo sido o preparo 

devidamente feito com os recolhimentos de lei. O recebimento do recurso 

se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Tendo em vista que foram juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001424-05.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JAKSON FURLAN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, tendo sido o preparo 

devidamente feito com os recolhimentos de lei. O recebimento do recurso 

se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, 

EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos 

para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera 

do Leste/MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003153-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003153-66.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, tendo sido o preparo devidamente feito com os 

recolhimentos de lei. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004013-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RENATA DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004013-67.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOELMA RENATA DA SILVA 

LEMES REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Recebo o recurso, 

visto que tempestivo. Concedo o benefício da gratuidade de justiça. O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003672-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE JURKOVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003672-41.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ARLETE JURKOVSKI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, tendo sido o preparo 

devidamente feito com os recolhimentos de lei. O recebimento do recurso 

se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, 

EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos 

para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera 

do Leste/MT, 17 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007520-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO COLLIONI SOUSA FERRAZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007520-70.2018.8.11.0037. INTERESSADO: DANILO COLLIONI SOUSA 

FERRAZ REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, tendo sido o preparo devidamente feito com 

os recolhimentos de lei. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKA LUIZA SORESINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000724-29.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HERIKA LUIZA SORESINA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, tendo sido o preparo devidamente feito com os 

recolhimentos de lei. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001853-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONOR LINO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

NAIARA DIAS PINTO OAB - MT23588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 
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1001853-69.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELIONOR LINO DE SOUZA 

JUNIOR REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, O recurso 

interposto é intempestivo, uma vez que a sentença foi prolatada em 26 de 

fevereiro de 2020 (ID. n° 29064004), a qual foi publicada no DJe em 

28/02/2020, e o recurso inominado foi interposto somente em 16/03/2020 

(Id. n° 30374335). Nesse sentido, a contagem do prazo para interpor 

recurso se inicia na data da publicação, quando a intimação se der pelo 

Diário da Justiça impresso ou eletrônico (art. 231, VII, do CPC). Além disso, 

nos Juizados Especiais, tal prazo para recorrer é de dez dias úteis, 

passando a contar a partir da ciência da sentença, considerada a data da 

publicação no DJe, encerrando-se, portanto, em 13 de março de 2020, 

conforme norma expressa do artigo 42, da Lei 9.099/95: Art. 42. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. § 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, 

nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de 

deserção. § 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para 

oferecer resposta escrita no prazo de dez dias. Além disso, há 

jurisprudências maciças quanto a intempestividade do recurso inominado, 

retratadas nos seguintes julgados: PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE IMPOSTAS 

PELO ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO, SEM OBSERVÂNCIA DO 

PRAZO DE DEZ DIAS (ART. 42, CAPUT, DA LEI 9099/95). RECURSO NÃO 

CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71008344301, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 27/03/2019). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71008344301 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Data de Julgamento: 27/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019) RECURSO 

INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO SEM 

OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DEZ DIAS (ART. 42, CAPUT, DA LEI 

9099/95). INTEMPESTIVIDADE DECRETADA. O prazo de 10 dias para 

interposição do Recurso Inominado inicia-se quando da intimação da 

sentença e não da data da juntada da carta AR aos autos, nos termos do 

Enunciado 13, do FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007702913, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

30/05/2018). Posto isso, CONSIDERO INTEMPESTIVO O RECURSO e, por 

conseguinte, deserto, negando sua admissibilidade. Intime-se, sobretudo, 

o recorrente acerca desta decisão. Sem prejuízo das deliberações acima, 

e levando em consideração que a parte reclamada não cumpriu a 

sentença proferida em Id. 29064004, DEFIRO o pedido de Id. 30351928. 

Assim, INTIME-SE a parte devedora para cumprir a sentença de ID. n° 

29064004, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 

523 e § 1º). Decorrido o prazo sem o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Retifique-se a autuação para converter esta ação em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de intimação, conforme dados constantes da petição inicial 

e planilha de débito. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000580-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000580-60.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSANE DA SILVA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Verifica-se que os presentes autos estão em 

fase de cumprimento da sentença, contudo a parte executada está em 

recuperação judicial. O fato gerador do evento danoso é que determina se 

o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo 

sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao processamento do 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15(quinze) dias, indicar 

cálculo do crédito exequendo atualizado até a data do pedido da 

recuperação judicial (20/06/2016). Após, expeça-se Certidão de Crédito 

em favor da parte exequente, a qual será emitida no momento que a parte 

comparecer na Secretaria para retirá-la, PARA QUE SEJA POSSÍVEL 

HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE A 

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. Ultimadas as 

providências, arquive-se definitivamente os autos, pois desnecessário 

manter o processo em aberto para cumprimento da providencia acima. 

Primavera do Leste-MT, 18 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000141-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA SANTIAGO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000141-78.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: CINTHIA SANTIAGO 

DE SOUSA Vistos, Indefiro o pedido da petição de ID. n° 25074891, tendo 

em vista que este juízo não possui habilitação para realização de 

pesquisas no sistema requerido (SREI – Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis). Essa ferramenta ainda não foi disponibilizada, estando em fase 

de implantação. Intime-se a parte exequente para indicar bens válidos 

penhoráveis da executada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Primavera do Leste - MT, 18 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002296-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO BURATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIL SOUSA LIRA OAB - MT26230/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GIROLOMETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002296-20.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: EVALDO ANTONIO BURATO 

EXECUTADO: DENIS GIROLOMETO Vistos, Trata-se da Ação de Execução 

pleiteado por EVALDO ANTONIO BURATO em face de DENIS 

GIROLOMETO. O exequente requer o deferimento de seus pedidos de 

inscrição do nome do executado nos Órgãos de Restrição ao Crédito, por 

meio do sistema SerasaJud, bem como a suspensão dos seus cartões de 

crédito até a quitação do débito exequendo. Destaca que restaram 

infrutíferas as tentativas de cobrança do montante discutido e inexitosas 

as tentativas de penhora efetuadas (RenaJud e BacenJud). Além disso, 

afirma que não houve nomeação de bens do executado. Pois bem. 

Cuida-se de pedido de aplicação do disposto no art.139, IV, do CPC/2015, 

requerendo a exequente o acolhimento de seu pedido de negativação, via 

sistema SeraJud, do nome do executado e suspensão dos cartões de 

crédito do mesmo. Por força do referido dispositivo legal, o juiz, na 

condução do processo, poderá determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária. Contudo, referida norma deve ser analisada à 

luz do princípio da proporcionalidade, notadamente no que concerne à 

possibilidade de repercutir de forma efetiva para o cumprimento da 

obrigação pecuniária buscada. O inciso IV do art.139 do NCPC prevê 

medidas coercitivas atípicas, que somente poderão ser aplicadas 

subsidiariamente àquelas expressa e legalmente previstas. O fato de 

terem restado infrutíferas as tentativas de satisfação da dívida executada, 

não exime a parte-credora de esgotar as diligências na busca de bens 

penhoráveis antes de postular medidas atípicas de aplicação excepcional. 

A pretensão da ora exequente atenta contra o princípio da 

proporcionalidade, não se mostrando, ademais, passível de surtir o efeito 

pretendido. A jurisprudência colaciona o seguinte entendimento, in verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

E PASSAPORTE DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS 

ATÍPICAS, QUE NÃO GARANTEM O ADIMPLEMENTO DA EXECUÇÃO. 

PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA.RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento, Nº 70083450320, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 

09-12-2019) (TJ-RS - AI: 70083450320 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Data de Julgamento: 09/12/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: 11/12/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO 

DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DO 

PASSAPORTE E DE CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO 

INDEFERIDOS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. DESCABIMENTO, NO CASO. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Nos termos do previsto no inciso IV do 

artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária. No caso, embora comprovado o fato de o devedor 

não ter satisfeito o pagamento do débito, bem como não ter bens 

penhoráveis em seu patrimônio, não é caso de adoção das medidas 

atípicas buscadas pelo agravante, primeiro porque a suspensão da 

Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do devedor 

ferem direito e garantia constitucional do indivíduo, qual seja: liberdade de 

locomoção do executado, bem como porque se trata de medida prevista 

em legislação específica, Código Nacional de Trânsito, para quando 

preenchidos as hipóteses do artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, 

enquanto o cancelamento de cartões de crédito configura restrição de 

crédito que compete tão somente àquele que o concede. Decisão 

agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Agravo de Instrumento Nº 70075210062, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desa. Liege Puricelli Pires, Julgado em 

14/12/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

IMPOSTOS. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS VIA BACENJUD E RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. O pedido de negativação do débito do executado no 

Sistema SERASAJUD não merece ser conhecido, pois se trata de 

inovação recursal, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico. O 

credor, no decorrer do feito, vem diligenciando na busca de bens 

penhoráveis, a fim de ver satisfeito seu crédito tributário, o que afasta, por 

ora, a eventual inércia a justificar o indeferimento das diligências 

postuladas, em virtude de possível prescrição. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70079425849, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 30/01/2019). 

(TJ-RS - AI: 70079425849 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, 

Data de Julgamento: 30/01/2019, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2019) Assim, INDEFIRO os 

pedidos de inscrição do nome do executado nos Órgãos de Restrição ao 

Crédito, por meio do sistema SerasaJud, e a suspensão dos seus cartões 

de crédito Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos 

autos. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004020-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY LOPES DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004020-93.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: WESLEY LOPES DOS ANJOS Vistos, A petição de ID. 

n° 24691395 reitera o pedido de busca de endereço da parte executada 

nos sistemas INFOSEG, BACENJUD, SIEL e RENAJUD. Ressalto que não 

cabe ao Poder Judiciário o ônus de localizar o executado, mediante uso 

indiscriminado de sistemas eletrônicos disponíveis (INFOJUD, INFOSEG, 

BACENJUD, SIEL e RENAJUD), visto que podem causar desequilíbrio na 

relação, e, por conseguinte, afetar a imparcialidade. Além disso, uma vez 

que é genérica a postulação, com referência indiscriminada a vários 

sistemas, a pretensão da parte Reclamante não pode ser atendida, tendo 
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que sequer está evidenciado que a parte exequente esgotou as 

providências para localizar o devedor. Logo, compete ao credor a 

realização de diligências no sentido de localizar o devedor, não podendo 

tal atribuição ser transferida ao Poder Judiciário. Nessa toada: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indefere 

pedido de consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, para 

localização de novo endereço da sociedade empresária executada. 

Ausência de demonstração de restarem esgotadas todas as diligências 

cabíveis para a localização de bens da devedora. Enunciado nº 47 da 

súmula de jurisprudência desta Corte Estadual. Precedentes. RECURSO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00381862920198190000, 

Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 

04/07/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO INFOJUD. 

OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. INVIABILIDADE. 

NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. A utilização do 

sistema INFOJUD, para fins de localização da parte executada, é medida 

excepcional. Assim, verificado nos autos que o exequente não diligenciou 

extrajudicialmente na localização da parte executada, a utilização do 

sistema INFOJUD não se enquadra dentro da excepcionalidade da medida, 

razão pela qual o pleito merece ser indeferido. Precedentes 

jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077455848, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado 

em 23/04/2018). (TJ-RS - AI: 70077455848 RS, Relator: Iris Helena 

Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 23/04/2018, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2018) 

Forte em tais argumentos, MANTENHO A DECISÃO DE ID. 24391017, a fim 

de indeferir o pedido de busca de endereço do executado. Intime-se a 

parte Reclamante para informar o endereço atualizado da parte 

Reclamada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001506-02.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE AIRES LAUTERIO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BERNARDINO LAUTERIO (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001506-02.2020.8.11.0037. AUTOR: ALINE AIRES LAUTERIO REU: 

PEDRO BERNARDINO LAUTERIO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

REABILITAÇÃO QUÍMICA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por ALINE AIRES LAUTERIO assistida pela Defensoria 

Pública em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e de 

PEDRO BERNARDINO LAUTERIO (todos qualificados na petição inicial). 

Narra a parte autora que é filha do requerido e que este sofre de 

Encefalopatia de Wernicke (CID10 E51.2) e de transtornos 

comportamentais e mentais devido ao uso frequente de álcool – Síndrome 

de Dependência (CID10 F10.2) Relata que seu genitor corre sério risco de 

vida, pois se encontra com ideação suicida devido aos longos anos de 

dependência. Além disso, informa que o requerido é instável, 

arranhando-se e mordendo-se sem motivo aparente, e que não consegue 

contê-lo nesses momentos de crise. Informa que o requerido está 

internado no Hospital São Lucas, e que necessita de Internação 

Compulsória, em clínica especializada ou instituição semelhante, antes da 

saída do requerido daquele. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade 

com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo 

único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de 

antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos documentos que 

instruem a inicial e, sobretudo, pelo relatório médico subscrito pelo Dr. 

Lucas de Oliveira Medeiros, CRM/MT 8080 que confirma que o requerido é 

etilista crônico, e que esteve internado no hospital São Lucas de 

Primavera do Leste com quadro de desidratação grave e com Síndrome de 

Wernicke - Korsakoff, mantendo-se agitado e confuso com nistagmo, 

ataxia e rebaixamento do estado de consciência. Além disso, sustenta o 

médico que o reclamado permanece com ideação suicida e que necessita 

de internação em clínica de reabilitação com urgência, devido à gravidade 

do caso (Id. n°30470730). No que diz respeito ao perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das declarações 

médicas, concernentes aos quadros físico, psíquico e social do(a) 

paciente/requerido(a), bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do 

processo, uma vez que, em sendo-lhe a sentença favorável, este(a) já 

poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, 

destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos 

do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de 

disponibilizar o tratamento de saúde, por meio da internação compulsória 

de PEDRO BERNARDINO LAUTERIO (qualificado(a) na petição inicial), 

conforme a prescrição médica, devendo o requerido, Município de 

Primavera do Leste/MT, arcar com o pagamento das despesas 

médico-hospitalares em Clínica especializada, eleita a seu critério. Advirto 

que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 287 de 1019



que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. SALIENTO que 

a desinternação do(a) paciente será precedida de Laudo da Equipe 

Multidisciplinar, independentemente de autorização deste juízo (que, 

contudo, deverá ser cientificado), em que deverá atestar que o(a) 

paciente encontra-se apto(a) para um convívio social equilibrado (não 

colocando em risco sua vida e a de terceiros), atestando que não se faz 

mais necessária sua internação compulsória. Igualmente, consigno ser 

DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O TRANSPORTE 

DO(A) PACIENTE DE VOLTA AO SEU DOMICÍLIO. INTIME-SE o Gestor do 

SUS no âmbito municipal, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, 

para que providencie o tratamento do(a) paciente, devendo a equipe da 

Secretaria Municipal de Saúde providenciar o transporte do(a) paciente, 

com todos os meios necessários para conduzi-lo(a) à internação, no 

hospital/clínica eleita, sem prejuízo das providências necessárias, caso 

ele(a) se recuse em fazê-lo voluntariamente. A intimação deverá ser 

encaminhada para os e-mails disponíveis na Serventia Judicial, com as 

peças necessárias, e com o esclarecimento de que o Oficial de Justiça vai 

entrar em contato com essa Secretaria para combinar os procedimentos 

de encaminhamento do(a) paciente. Intime-se, ainda, para trazer aos autos 

os dados completos da clínica/hospital para onde o(a) paciente for 

encaminhado(a), com os valores e vencimentos das mensalidades, para 

que este Juízo possa proceder ao bloqueio em contas do Estado, a partir 

da terceira mensalidade. Visando a efetividade da medida, DETERMINO o 

auxílio do SAMU e, ainda, a ser verificado antes de cumprir a medida de 

busca do(a) paciente, todas as condições para apreendê-lo(a), se for 

necessário sedá-lo(a), bem como quanto a disposição do local para 

mantê-lo(a) até que seja conduzido(a) para internação no Hospital 

Psiquiátrico Especializado/Clínica Especializada, devendo-se encaminhar 

esta decisão ao e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a 

observação de que o Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará 

o auxílio requisitado (se necessário). Pela mesma razão, REQUISITO, 

desde já, ao Comando da Polícia Militar local, que disponibilize, caso 

necessário, efetivo policial suficiente para proceder à captura e condução 

segura do(a) paciente, inclusive propiciando a segurança das demais 

autoridades envolvidas no caso, devendo-se encaminhar esta decisão ao 

e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a observação de que o 

Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará o auxílio requisitado 

(se necessário). Tendo em vista que a parte autora é assistida pela 

Defensoria Pública, nomeio curador especial o Núcleo de Apoio Jurídico 

(NAJU) desta Comarca que, por intermédio do(a) seu(ua) representante, 

Dr.ª Anna Paula Landim da Silva Flesch, OAB/MT nº 14.932/O, deverá 

patrocinar a defesa do(a) requerido(a), requerendo o que for de direito. 

Diante do quadro físico, psíquico e social descritos pelo médico, determino 

a CITAÇÃO do Curador Especial (art. 245, §§4º e 5º, do CPC), para defesa 

dos interesses do(a) requerido(a)/paciente. CITE-SE o Município de 

Primavera do Leste, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação, intimação/ofício, inclusive como 

mandado de internação e ofício de requisição ao SAMU e à Polícia Militar, 

conforme dados constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 18 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CASIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000101-96.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ALESSANDRA 

CASIANO Vistos. Considerando que a exequente esgotou todos os meios 

cabíveis para localização de bens em nome da parte devedora, requereu a 

penhora sobre percentual dos rendimentos salariais vincendos da parte 

executada. Como não há informações nos autos de qual o valor da 

remuneração do exequente, reputo que um desconto no percentual de 

10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor não 

compromete o seu sustento nem caracteriza ofensa ao artigo 833, inciso 

IV, do CPC, que veda a constrição de créditos decorrentes de salário. A 

propósito, destaco a jurisprudência do Eg. TJRS, vejamos in verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE VERBA 

DE NATUREZA SALARIAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. O Superior Tribunal de Justiça 

recentemente reviu seu posicionamento, passando a considerar os 

honorários advocatícios – sejam eles contratuais ou advindos da 

sucumbência – créditos de natureza alimentar. Logo, aplica-se à 

execução de honorários a exceção à regra geral da impenhorabilidade 

dos salários e vencimentos, exceção esta expressamente prevista pelo 

Código de Processo Civil, art. 649, § 2º. Cabível, portanto, a penhora sobre 

o salário líquido do executado, desde que a constrição não inviabilize a 

sua própria subsistência. No caso, possível a penhora de 10% sobre o 

valor percebido mensalmente. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080056450, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em: 13-03-2019) Isto posto, DEFIRO o pedido 

retro e DETERMINO a expedição de mandado de penhora a ser cumprido 

pelos empregadores da empresa ATTUALE TECIDOS, para que bloqueiem 

mensalmente 10% (dez por cento) do rendimento salarial líquido da 

devedora ALESSANDRA CASIANO - CPF: 043.677.681-20, até o limite 

suficiente à satisfação do débito exequendo, cujo valor deverá ser 

atualizado quando da expedição do mandado. Após cada efetivação de 

bloqueio mensal, o valor respectivo deve ser depositado na Conta Judicial 

Única do Tribunal de Justiça à disposição deste Juízo, cujos comprovantes 

deverão ser juntados aos autos, mensalmente. Comprovado nos autos o 

primeiro depósito judicial, o cartório deverá formalizar a penhora, mediante 

termo, intimando-se em seguida a parte devedora, que poderá oferecer 

embargos, no prazo de 15 dias, caso queira. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão como intimação/ofício, conforme dados constantes do 

processo. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006210-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERVALDO BEZERRA DE RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006210-29.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VANDERVALDO BEZERRA DE 

RESENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada por VANDERVALDO 

BEZERRA DE RESENDE em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE em que pleiteia o fornecimento dos 

medicamentos BACLOFENO 10mg e CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5mg. 

Consigno que as medicações deste processo são de USO CONTÍNUO, 

conforme é possível observar dos relatórios médicos de Id. 15274802. É O 
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RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, 

em seus artigos 1º e 2º e anexo I, atribuiu à 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande a competência para 

processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, nos seguintes 

termos: Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I 

desta Resolução. Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que 

trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os 

direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta 

Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com 

exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública COMPETÊNCIA: Processar e julgar, exclusivamente, os feitos 

relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de 

Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em 

litisconsórcio com os Municípios do Estado. (DESTAQUEI) Já a Portaria nº 

29/2019-CM do Presidente do Conselho da MAGISTRATURA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO autorizou a redistribuição das ações relativas à saúde 

pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, a partir de 30 de setembro de 2019, nos termos da 

mencionada Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. Desta 

forma, em virtude de se tratar de medicamento de prestação continuada e 

da competência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para 

processar e julgar este feito, razão pela qual, determino a redistribuição do 

processo à Comarca e à Vara competente, devendo a Secretaria da 5ª 

Vara providenciar as baixas necessárias, inclusive encaminhando-o à 

redistribuição. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003838-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDEVINO DIAS DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003838-10.2018.8.11.0037. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: JOSE VALDEVINO DIAS DA CONCEICAO Vistos, Trata-se de 

Cumprimento de Sentença pleiteado por BANCO BRADESCO, ora 

requerido, em face de JOSE VALDEVINO DIAS DA CONCEICAO. A 

exequente requer o deferimento de seu pedido de apreensão da CNH do 

executado e de seu passaporte, bem como que seja determinado o 

bloqueio dos cartões de crédito do mesmo. Destaca que restaram 

infrutíferas as tentativas de localização de bens pertencentes ao 

requerido e inexitosas as tentativas de penhora efetuadas. Pois bem. 

Cuida-se de pedido de aplicação do disposto no art.139, IV, do CPC/2015, 

requerendo a exequente o acolhimento de seu pedido de apreensão da 

CNH do executado e de seu passaporte, bem como que seja determinado 

o bloqueio dos cartões de crédito do mesmo Por força do referido 

dispositivo legal, o juiz, na condução do processo, poderá determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, referida 

norma deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade, 

notadamente no que concerne à possibilidade de repercutir de forma 

efetiva para o cumprimento da obrigação pecuniária buscada. O inciso IV 

do art.139 do NCPC prevê medidas coercitivas atípicas, que somente 

poderão ser aplicadas subsidiariamente àquelas expressa e legalmente 

previstas. O fato de terem restado infrutíferas as tentativas de satisfação 

da dívida executada, não exime a parte-credora de esgotar as diligências 

na busca de bens penhoráveis antes de postular medidas atípicas de 

aplicação excepcional. A pretensão da exequente atenta contra o princípio 

da proporcionalidade, não se mostrando, ademais, passível de surtir o 

efeito pretendido. Além disso, não se pode ignorar que a apreensão de 

CNH da parte devedora e de seu passaporte, bem como o bloqueio de 

seus cartões de crédito, discrepam totalmente da natureza pecuniária da 

obrigação imposta e, ainda que de forma oblíqua, os dois primeiros 

pedidos atingem a liberdade de locomoção dos executados. A 

jurisprudência colaciona o seguinte entendimento, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO, APREENSÃO DO PASSAPORTE E DE CANCELAMENTO 

DOS CARTÕES DE CRÉDITO INDEFERIDOS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. 

DESCABIMENTO, NO CASO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Nos termos 

do previsto no inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No caso, embora 

comprovado o fato de o devedor não ter satisfeito o pagamento do débito, 

bem como não ter bens penhoráveis em seu patrimônio, não é caso de 

adoção das medidas atípicas buscadas pelo agravante, primeiro porque a 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do 

passaporte do devedor ferem direito e garantia constitucional do indivíduo, 

qual seja: liberdade de locomoção do executado, bem como porque se 

trata de medida prevista em legislação específica, Código Nacional de 

Trânsito, para quando preenchidos as hipóteses do artigo 261 do Código 

de Trânsito Brasileiro, enquanto o cancelamento de cartões de crédito 

configura restrição de crédito que compete tão somente àquele que o 

concede. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075210062, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desa. 

Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/12/2017). AGRAVO DE PETIÇÃO DO 

EXEQUENTE. APREENSÃO DE CNH, BLOQUEIO DOS CARTÕES DE 

CRÉDITO DOS EXECUTADOS. Tem-se que o deferimento do pedido de 

apreensão da CNH, bem como bloqueio de cartões de crédito dos 

executados mostra-se desproporcional, além das medidas pretendidas 

configurarem constrangimento desnecessário aos executados e viola o 

direito à liberdade de locomoção, garantido pelo art. 5º, XV, da CF, sendo 

que em nada contribuirão para a satisfação do crédito do exequente, 

tratando-se apenas de penalização das pessoas devedoras, infringindo a 

máxima de que apenas o patrimônio e não as pessoas respondem pelas 

dívidas. (TRT-17 - AP: 00705006619985170001, Relator: JOSÉ CARLOS 

RIZK, Data de Publicação: 03/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 139, IV, DO CPC. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO 

DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. Não restando demonstrada a 

adequação e proporcionalidade, tampouco a efetividade das medidas 

coercitivas atípicas requeridas pelo Banco exequente, descabe deferir o 

pedido de suspensão da CNH, do passaporte e da utilização dos cartões 

de crédito do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM 

PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70075038612, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Des. André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 14/12/2017). 

Assim, INDEFIRO a suspensão da CNH e do passaporte do executado e o 

bloqueio dos cartões de crédito do mesmo. Intime-se a exequente para 

requerer de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003951-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA VIEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003951-27.2019.8.11.0037. Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo 

está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, Passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por JUSSARA VIEIRA BARBOSA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. 

A(s) tutela(s) antecipada(s) requerida(s) foi/foram deferida(s). Pois bem. 

Verifica-se do(s) atestado(s) médico(s) e/ou protocolo(s) de solicitação 

ao SUS, que instrumentalizam o processo, que o(s) procedimento(s) 

foi/foram necessários e está/estão baseado(s) em documentos de cunho 

médico. Destarte, o processo traz o diagnóstico e a indicação do 

tratamento, sobejando-se, dessa forma, a prova do direito da parte autora. 

Por outro lado, também evidenciada a premência do tratamento como um 

todo, tanto pelo dano potencial ao paciente e/ou pelo risco ao resultado útil 

do processo (inerente ao tempo mínimo legal de trâmite processual), 

quanto pela demora do réu em fornecer o tratamento. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente(s) o(s) pedido(s) de mérito 

averbado(s) nos autos e CONDENO os réus, solidariamente, a fornecerem 

o tratamento de saúde, bem como demais tratamentos que se fizerem 

necessários, desde que com justificativa médica, em favor da parte 

autora, JUSSARA VIEIRA BARBOSA e, como corolário, confirmo a(s) 

tutela(s) de urgência deferida(s). Subsistindo eventual saldo 

remanescente na conta judicial, expeça-se alvará em favor do Estado de 

Mato Grosso, para devolução daquele, a ser creditado na conta bancária 

cujos dados constam na Secretaria da 5ª Vara. Sem custas e honorários, 

com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. 

Intimem-se. Transitada em julgado e arquive-se o processo, depois das 

ba ixas  necessár ias .  Se rve  a  p resen te  como  ca r ta 

precatória/carta/mandado de intimação/ofício, conforme dados constantes 

nos autos. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. Jaqueline de 

Sousa Antunes Grippa Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003424-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CONSTANTINO FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

FERNANDA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT21758/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003424-75.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RAFAEL CONSTANTINO 

FURTADO REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA. Vistos, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada, por suposta erro 

na sentença de Id 29325910. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre 

salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora 

embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão 

proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 17 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001899-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IZABELA RIBEIRO DE 

CARVALHO REQUERIDO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E 

CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. Vistos, Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos por IZABELA RIBEIRO DE CARVALHOem desfavor 

da sentença de mérito proferida no evento n°17326776. Sustenta a parte 

embargante que este juízo deixou de apreciar a regularização dos 

descontos/bolsas semestrais, a saber, a aplicação de bolsa no percentual 

de 76,97%, a título de financiamento estudantil concedido pelo FIES, 

percentual de 5% concedido pelo FNDE e o percentual de 19,66% a título 

de bolsa interna institucional, bem como a extinção das dívidas existente 

pela não implantação das bolsas mencionadas. Requer que os presentes 

embargos sejam conhecidos e providos para sanar a omissão da 

sentença objurgada. É a síntese do necessário. É o relatório. DECIDO. De 

início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. In casu, razão assiste 

a parte embargante, uma vez que as bolsas de estudo, objeto de 

discussão dos presentes embargos de declaração, foram concedidos 

desde o primeiro semestre do curso de Agronomia (Primeiro semestre de 

2016), conforme extrato financeiro (id. n°15471784) e a presente 

sentença concedeu a permanência das bolsas somente para os 

semestres de 2016/1 e 2016/2, quando, na verdade, deveriam ser 

alcançados todos os semestres vindouros. Ademais disso, como não 

estão sendo implantadas as bolsas em sua integralidade, consta no 

extrato financeiro juntado pela embargante no evento n°20624671, débitos 

de mensalidade, ajuste de mensalidade e serviços educacionais fies que 

totalizam a importância de R$14.776,03(quatorze mil, setecentos e setenta 

e seis reais e três centavos), desde o primeiro semestre de 2018. Diante 

do exposto, nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo 

Civil, acolho os embargos de declaração, colmatando a omissão, pelo que 

incluo no dispositivo condenatório do julgado os seguintes parágrafos: 

“Determino a validade dos descontos/bolsas no percentual de 76,97% 

concedido pelo FIES, conforme cláusula 3ª do Contrato de Financiamento 

Estudantil (id. n°12470391), bolsa no percentual de 5% identificado no 

extrato financeiro como “Desconto FNDE Contratação Fies” e bolsa no 

percentual de 19,66%, concedido pela instituição de ensino desde o 

segundo semestre (segundo semestres de 2016)”, cujos 

descontos/bolsas deverão ser aplicados em todos os semestres”. 

“Considero a inexigibilidade das cobranças no total de 

R$14.776,03(quatorze mil, setecentos e setenta e seis reais e três 

centavos) identificados como “Ajuste de Mensalidade, Serviços 

Educacionais Fies e Compensação de Ajustes” e demais débitos em razão 
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da não aplicação dos descontos/bolsas acima mencionados”. Transitada 

em julgado, aguarde-se a formalização do pedido de Cumprimento de 

sentença. Inexistindo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003215-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1003215-09.2019.811.0037 Exequente: MARIA VIEIRA DE SOUSA 

Executadas: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por MARIA VIEIRA DE SOUSA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando a realização de procedimento cirúrgico no olho 

esquerdo, conforme decisão em processo de conhecimento (Inicial - Id. 

20762599). A decisão judicial condenou as partes Executadas à 

obrigação solidária de providenciarem a realização do procedimento 

cirúrgico pleiteado e demais tratamentos necessários desde que 

respeitado o teto do juizado (ID. 20762604). Intimadas para o cumprimento 

da decisão, mantiveram-se inertes, sendo efetuado bloqueio de numerário 

em face do Estado de Mato Grosso (Id. 21351385). A parte Exequente 

prestou contas (Id. 22211710), assim como solicitou novo bloqueio em 

caráter complementar, sendo deferido (Id. 24715490). Por não ser mais 

necessário, foi solicitada a devolução do valor bloqueado, o qual se 

encontra depositado judicialmente (Id. 29515430). As partes Executadas 

não impugnaram o cumprimento de sentença. Da análise dos autos, 

verifica-se que a obrigação de fazer, objeto do presente cumprimento de 

sentença, foi integralmente satisfeita com o sequestro de numerários na 

conta do Estado de Mato Grosso e a efetiva realização do procedimento 

cirúrgico. Do dispositivo. Ante o exposto, tendo em vista a satisfação 

integral da obrigação, OPINO pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 12, da Lei 12.153/09 c/c arts. 924, II e 925, 

do Código de Processo Civil. Proceda-se a expedição de alvará em favor 

do Estado de Mato Grosso para zerar os valores depositados 

judicialmente. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Primavera do Leste/MT, 15 de março de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 17 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003075-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KHAWZELYN MAYARA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1003075-72.2019.811.0037 Reclamante: KHAWZELYN MAYARA GOMES 

LIMA Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve 

síntese processual. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta 

por KHAWZELYN MAYARA GOMES LIMA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, 

inicialmente, tutela antecipada para obter o fornecimento de 281 (duzentas 

e oitenta e uma) ampolas do medicamento ENOXAPARINA 40mg, sendo 

necessário para tratamento durante o período gestacional, bem como 

demais tratamentos que se fizerem necessários (Inicial - Id. 20577344). Foi 

deferida tutela antecipada em desfavor das partes Reclamadas para o 

fornecimento do medicamento pleiteado nos termos da inicial, bem como 

para a realização dos demais tratamentos posteriores que se fizerem 

necessários (Id. 20680898). Transcorrido o prazo sem cumprimento 

voluntário da decisão, foi deferido sequestro de numerário 

correspondente ao valor para aquisição dos medicamentos, somente em 

face do Estado de Mato Grosso (Id. 21163136). A parte Reclamante 

anexou Nota Fiscal comprovando a aquisição e retirada do medicamento 

(Id. 22159173), sendo o Estado de Mato Grosso intimado sobre a 

prestação de contas (Id. 22207637). O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação no Id. 20883471 e o Município de Primavera do Leste no Id. 

22240069. A parte Reclamante impugnou às contestações no Id. 

22704887, tendo o Ministério Público manifestado pelo não acolhimento 

das preliminares e pela procedência do pedido (Id. 23710369). Passo ao 

exame em conjunto das Preliminares e do Mérito, por se inter-relacionarem. 

Pois bem. o Estado de Mato Grosso alega que a parte Reclamante não 

comprovou os requisitos necessários para o fornecimento de 

medicamento não incorporado ao SUS, conforme decisão do STJ sobre o 

tema. Segundo o STJ, em decisão paradigma: ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. 

JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO 

SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS 

CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...). 4. TESE PARA FINS DO 

ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa 

dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o 

paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do 

medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do 

medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não 

provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7). Superior 

Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgado em: 

25/04/2018). (Grifei). Analisando os documentos que instruem o presente 

processo, verifica-se que foi anexado Receituário, devidamente expedido 

por médico habilitado, o qual informa a necessidade de utilização do 

medicamento pleiteado para salvaguardar à saúde da parte Reclamante, 

que se encontrava em período gestacional e com alto risco de 

comprometer o desenvolvimento sadio do feto. Ademais, o Parecer 

Técnico emitido pelo NAT (Id. 20638718) bem esclarece que o 

medicamento solicitado possui registro na ANVISA, sendo submetido à 

avaliação do CONITEC para incorporação ao SUS. Com relação à condição 

financeira da parte Reclamante, é latente, até prova em contrário, a sua 

condição de baixa renda, pois patrocinada pela Defensoria Pública, tendo 

apresentada declaração de sua hipossuficiência, bem como anexado 

holerite, comprovando a impossibilidade financeira. Portanto, devem ser 

afastadas essas alegações. Aduz também, que o Estado não pode 

desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, defendendo 

a aplicação da teoria da reserva do possível e das “escolhas trágicas” 

como fundamento para impedir que o Poder Judiciário atue no campo dos 

direitos sociais. Ainda, sustenta que a pretensão autoral compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Todavia, tais argumentos também não merecem 

ser acolhidos. Primeiro, porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis a 

uma vida digna. De acordo com o Ministro do STF, Celso de Mello: “(...) a 
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noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados 

preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um 

complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir 

condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à 

pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a 

prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição 

de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à 

proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à 

assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à 

segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). Ademais, é 

unânime na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível 

não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito 

fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “(...) A cláusula da 

reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com 

o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de 

políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável 

limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, 

no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do 

postulado da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. 

Min. Celso de Mello)”. (Grifei). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. Segundo, dado que o direito à 

saúde é compreendido como um direito individual e coletivo. A dimensão 

individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso de Mello, 

relator do AgR-RE n.º 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde 

como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das 

pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado à uma relação jurídica 

obrigacional. A pretensão individual do direito à saúde visa justamente 

proteger o núcleo essencial desse direito frente à inércia do poder Público, 

o que não viola a isonomia e o acesso universal à saúde. De outra banda, 

o Município de Primavera do Leste defende, de forma preliminar, o 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como no mérito pleiteia o 

reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso 

para o fornecimento de medicamento considerado de alto custo. Nesse 

ponto, importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade 

solidária entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em 

decorrência da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme 

decisão proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou 

conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária das partes Reclamadas, sendo que o pleito 

inicial foi atendido por meio de tutela antecipada e bloqueio das contas do 

Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se do Receituário, 

Parecer do NAT e demais documentos anexados, os quais 

instrumentalizam o processo, que o fornecimento do medicamento 

pleiteado era necessário para salvaguardar à saúde da parte Reclamante 

e do feto, pois ela se encontrava em período gestacional e com alto risco 

de comprometer o desenvolvimento sadio do feto. Assim, o medicamento 

pleiteado, por ser de elevado custo e não ser dispensado pelo SUS, deve 

ser fornecido pelo poder público para garantia dos preceitos 

constitucionais, especialmente da dignidade da pessoa humana e do 

direito à saúde. Por outro lado, importante destacar que não foi 

demonstrado pelas Reclamadas qualquer fato ou circunstância que 

obstasse o pleito autoral. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados 

nos autos para reconhecer a responsabilidade solidária entre as 

Reclamadas quanto à obrigação de fornecer o medicamento nos termos 

da inicial e demais tratamentos posteriores decorrentes da doença que se 

fizerem necessários desde que com prévia justificativa médica, pelo que 

confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela jurisdicional 

alcançou o seu objetivo, conforme se denota dos autos, sendo que a 

parte Reclamante anexou nota fiscal e o Estado de Mato Grosso foi 

intimado da prestação de contas. Caso exista saldo, expeça-se alvará em 

favor do Estado de Mato Grosso para zerar a conta judicial vinculada ao 

processo Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, mandado de 

intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. Primavera do 

Leste/MT, 16 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003075-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KHAWZELYN MAYARA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1003075-72.2019.811.0037 Reclamante: KHAWZELYN MAYARA GOMES 

LIMA Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve 

síntese processual. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta 

por KHAWZELYN MAYARA GOMES LIMA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, 

inicialmente, tutela antecipada para obter o fornecimento de 281 (duzentas 

e oitenta e uma) ampolas do medicamento ENOXAPARINA 40mg, sendo 

necessário para tratamento durante o período gestacional, bem como 

demais tratamentos que se fizerem necessários (Inicial - Id. 20577344). Foi 

deferida tutela antecipada em desfavor das partes Reclamadas para o 

fornecimento do medicamento pleiteado nos termos da inicial, bem como 

para a realização dos demais tratamentos posteriores que se fizerem 

necessários (Id. 20680898). Transcorrido o prazo sem cumprimento 

voluntário da decisão, foi deferido sequestro de numerário 

correspondente ao valor para aquisição dos medicamentos, somente em 

face do Estado de Mato Grosso (Id. 21163136). A parte Reclamante 

anexou Nota Fiscal comprovando a aquisição e retirada do medicamento 

(Id. 22159173), sendo o Estado de Mato Grosso intimado sobre a 

prestação de contas (Id. 22207637). O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação no Id. 20883471 e o Município de Primavera do Leste no Id. 

22240069. A parte Reclamante impugnou às contestações no Id. 

22704887, tendo o Ministério Público manifestado pelo não acolhimento 

das preliminares e pela procedência do pedido (Id. 23710369). Passo ao 

exame em conjunto das Preliminares e do Mérito, por se inter-relacionarem. 

Pois bem. o Estado de Mato Grosso alega que a parte Reclamante não 

comprovou os requisitos necessários para o fornecimento de 

medicamento não incorporado ao SUS, conforme decisão do STJ sobre o 

tema. Segundo o STJ, em decisão paradigma: ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. 

JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO 

SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS 

CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...). 4. TESE PARA FINS DO 

ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa 

dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o 

paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do 

medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do 

medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não 

provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7). Superior 
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Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgado em: 

25/04/2018). (Grifei). Analisando os documentos que instruem o presente 

processo, verifica-se que foi anexado Receituário, devidamente expedido 

por médico habilitado, o qual informa a necessidade de utilização do 

medicamento pleiteado para salvaguardar à saúde da parte Reclamante, 

que se encontrava em período gestacional e com alto risco de 

comprometer o desenvolvimento sadio do feto. Ademais, o Parecer 

Técnico emitido pelo NAT (Id. 20638718) bem esclarece que o 

medicamento solicitado possui registro na ANVISA, sendo submetido à 

avaliação do CONITEC para incorporação ao SUS. Com relação à condição 

financeira da parte Reclamante, é latente, até prova em contrário, a sua 

condição de baixa renda, pois patrocinada pela Defensoria Pública, tendo 

apresentada declaração de sua hipossuficiência, bem como anexado 

holerite, comprovando a impossibilidade financeira. Portanto, devem ser 

afastadas essas alegações. Aduz também, que o Estado não pode 

desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, defendendo 

a aplicação da teoria da reserva do possível e das “escolhas trágicas” 

como fundamento para impedir que o Poder Judiciário atue no campo dos 

direitos sociais. Ainda, sustenta que a pretensão autoral compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Todavia, tais argumentos também não merecem 

ser acolhidos. Primeiro, porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis a 

uma vida digna. De acordo com o Ministro do STF, Celso de Mello: “(...) a 

noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados 

preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um 

complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir 

condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à 

pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a 

prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição 

de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à 

proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à 

assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à 

segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). Ademais, é 

unânime na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível 

não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito 

fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “(...) A cláusula da 

reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com 

o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de 

políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável 

limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, 

no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do 

postulado da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. 

Min. Celso de Mello)”. (Grifei). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. Segundo, dado que o direito à 

saúde é compreendido como um direito individual e coletivo. A dimensão 

individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso de Mello, 

relator do AgR-RE n.º 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde 

como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das 

pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado à uma relação jurídica 

obrigacional. A pretensão individual do direito à saúde visa justamente 

proteger o núcleo essencial desse direito frente à inércia do poder Público, 

o que não viola a isonomia e o acesso universal à saúde. De outra banda, 

o Município de Primavera do Leste defende, de forma preliminar, o 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como no mérito pleiteia o 

reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso 

para o fornecimento de medicamento considerado de alto custo. Nesse 

ponto, importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade 

solidária entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em 

decorrência da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme 

decisão proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou 

conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária das partes Reclamadas, sendo que o pleito 

inicial foi atendido por meio de tutela antecipada e bloqueio das contas do 

Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se do Receituário, 

Parecer do NAT e demais documentos anexados, os quais 

instrumentalizam o processo, que o fornecimento do medicamento 

pleiteado era necessário para salvaguardar à saúde da parte Reclamante 

e do feto, pois ela se encontrava em período gestacional e com alto risco 

de comprometer o desenvolvimento sadio do feto. Assim, o medicamento 

pleiteado, por ser de elevado custo e não ser dispensado pelo SUS, deve 

ser fornecido pelo poder público para garantia dos preceitos 

constitucionais, especialmente da dignidade da pessoa humana e do 

direito à saúde. Por outro lado, importante destacar que não foi 

demonstrado pelas Reclamadas qualquer fato ou circunstância que 

obstasse o pleito autoral. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados 

nos autos para reconhecer a responsabilidade solidária entre as 

Reclamadas quanto à obrigação de fornecer o medicamento nos termos 

da inicial e demais tratamentos posteriores decorrentes da doença que se 

fizerem necessários desde que com prévia justificativa médica, pelo que 

confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela jurisdicional 

alcançou o seu objetivo, conforme se denota dos autos, sendo que a 

parte Reclamante anexou nota fiscal e o Estado de Mato Grosso foi 

intimado da prestação de contas. Caso exista saldo, expeça-se alvará em 

favor do Estado de Mato Grosso para zerar a conta judicial vinculada ao 

processo Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, mandado de 

intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. Primavera do 

Leste/MT, 16 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001452-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEY DA SILVA GUIMARAES OAB - MT14152 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001452-36.2020.8.11.0037. REQUERENTE: VERONICE DA SILVA 

GUIMARAES Vistos, Trata-se de Alvará Judicial pleiteada por VERONICE 

DA SILVA GUIMARÃES. Alega, em síntese, que a requerente era casada 

sob o regime de comunhão parcial de bens com o de cujus Josemar Rosa 

Guimarães. Sustenta que necessita sacar o valor de R$252,02(duzentos e 

cinquenta e dois reais e dois centavos) que estão depositados na conta 

bancária do de cujus, a saber, Conta Corrente n°9036-5, Agência 

n°1458-3, Banco Bradesco S.A. É a síntese do necessário. É Relatório. 

Decido. A Lei n°6.858/80 dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. No mesmo sentido, o artigo 666 do Código de Processo Civil, 

prescreve que “independerá de inventário ou arrolamento o pagamento 

dos valores previstos na Lei n°6.858/80. A Lei nº 6.858/80, que dispõe 

sobre o pagamento de valores devidos pelos empregadores aos 

empregados, assim como de montantes das contas individuais do FGTS e 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular, assim prevê: 

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 
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sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (...) (grifei) Por sua vez, 

o Decreto nº 85.845/81, que regulamenta a mencionada Lei n.º 6.858/80, 

assim estabelece: Art . 1º Os valores discriminados no parágrafo único 

deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do 

artigo 2º. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos 

seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer título pelos 

empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de 

emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, 

pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas 

autarquias, aos respectivos servidores; III - saldos das contas individuais 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais 

tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas bancárias, 

saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de 

investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na 

sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Art . 2º A condição de 

dependente habilitado será declarada em documento fornecido pela 

instituição de Previdência ou se for o caso, pelo órgão encarregado, na 

forma da legislação própria, do processamento do benefício por morte. No 

entanto, a matéria jurídica subjacente ao procedimento instaurado pela 

parte requerente se refere ao Direito das Sucessões e, por isso, se 

encontra circunscrita à competência especializada da Vara de Sucessões 

(no caso desta Comarca, 1ª Vara Cível). Portanto, este juízo é 

incompetente para conhecer e julgar o pedido de alvará judicial para 

resgate de valores deixados pelo de cujus, nos casos disciplinados pela 

Lei n°6.858/80 e 85.845/81. Os autores Nelson Rosenvald e Cristiano 

Chaves de Faria, ao abordarem a matéria referente aos inventários e às 

partilhas, discorrem sobre a competência para processar e julgar o alvará 

judicial, tecendo as seguintes considerações: O alvará judicial só pode ser 

pleiteado pelo interessado no recebimento efetivo da quantia em dinheiro. 

Já o alvará incidental pode ser encarecido não apenas pelo inventariante e 

demais sucessores habilitados no processo, mas, por igual, por qualquer 

interessado, como, v.g., o credor que pretende receber o seu crédito ou o 

promissário-comprador de um imóvel, para adjudicar bem pertencente ao 

falecido. Em ambas as hipóteses, a competência para processar e julgar o 

pedido de alvará é do juízo competente para processar e julgar as 

questões relativas à sucessão, mesmo quando se trate do levantamento 

de quantias depositadas em órgãos federais, conforme sacramentado 

pela Súmula 161 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 161, do Superior 

Tribunal de Justiça: 'É da competência da Justiça Estadual autorizar o 

levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência 

do falecimento do titular da conta.' Pelo exposto, declaro-me incompetente 

e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Fica facultado aos 

requerentes, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública (se o 

caso), repropor a ação no Juízo competente. Transitada em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 17 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004985-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004985-71.2018.811.0037 Reclamante: ABRAAO VIEIRA Reclamados: 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, 

todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por ABRAAO VIEIRA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, visando, inicialmente, tutela antecipada para obter 

a realização de procedimento cirúrgico no olho esquerdo (Inicial - Id. 

14227698). Foi deferida tutela antecipada em desfavor das partes 

Reclamadas (Id. 14297161), sendo efetivada por meio de sequestro de 

numerário na conta do Estado de Mato Grosso (Id. 14946892). Juntada 

nota fiscal no Id. 15782087. Após, requereu-se a concessão de tutela 

complementar para realização de novo procedimento (Id.19845801), sendo 

deferida (Id. 20081972). Foi efetivada por meio de sequestro de numerário 

na conta do ente estadual (Id. 20932894), juntando-se nota fiscal no Id. 

21461856. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 

14511795 e o Município de Primavera do Leste no Id. 15046700. Passo ao 

exame em conjunto das Preliminares e do Mérito, por se inter-relacionarem. 

Pois bem. Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso alega ausência de 

interesse processual, por ser a saúde um direito social e não comportar 

pretensões individuais, bem como por comprometer os recursos públicos. 

Aduz também, que o Estado não pode desrespeitar as Leis 

Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, defendendo a aplicação da teoria 

da reserva do possível e das “escolhas trágicas” como fundamento para 

impedir que o Poder Judiciário atue no campo dos direitos sociais. Ainda, 

sustenta que a pretensão autoral compromete a isonomia e o acesso 

universal à saúde, por beneficiar um paciente em detrimento dos demais. 

Todavia, tais argumentos não merecem ser acolhidos. Primeiro, porque o 

Estado, a despeito de suas limitações orçamentárias, deve garantir o 

mínimo existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade a 

determinados direitos sociais indispensáveis a uma vida digna. De acordo 

com o Ministro do STF, Celso de Mello: “(...) a noção de ‘mínimo existencial’, 

que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, 

art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja 

concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de 

existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao 

direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do 

Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais 

como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do 

adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à 

moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 639.337 

AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). Ademais, é unânime na jurisprudência 

da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser invocada 

quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental (o mínimo 

existencial). Nesse sentido: “(...) A cláusula da reserva do possível – que 

não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de 

frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na 

própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia 

constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso 

ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial 

dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello)”. 

(Grifei). Portanto, o mínimo existencial deve ser compreendido como um 

complexo de direitos básicos a serem garantidos pelo Estado, com o fim 

de assegurar a existência digna da pessoa humana, não podendo ser 

inviabilizado. Segundo, dado que o direito à saúde é compreendido como 

um direito individual e coletivo. A dimensão individual do direito à saúde foi 

destacada pelo Ministro Celso de Mello, relator do AgR-RE n.º 

271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde como um direito público 

subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo 

e o Estado à uma relação jurídica obrigacional. A pretensão individual do 

direito à saúde visa justamente proteger o núcleo essencial desse direito 

frente à inércia do poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso 

universal à saúde. De outra banda, o Município de Primavera do Leste 

defende, de forma preliminar, o reconhecimento de sua ilegitimidade 

passiva, bem como no mérito pleiteia o reconhecimento da 

responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso para o 

fornecimento de medicamento considerado de alto custo. Nesse ponto, 

importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade solidária 

entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em decorrência 

da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme decisão 

proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 294 de 1019



Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou 

conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária das partes Reclamadas, sendo que o pleito 

inicial foi atendido por meio de tutela antecipada e bloqueio das contas do 

Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se do Relatório Médico 

e dos documentos anexados, os quais instrumentalizam o processo, que a 

realização dos procedimentos solicitados era necessária para 

salvaguardar à saúde e a qualidade de vida da parte Reclamante. 

Ademais, diante da impossibilidade financeira da parte Reclamante e da 

recusa dos entes públicos em fornecer o atendimento adequado, restou 

imprescindível a concessão de tutela judicial para garantia dos preceitos 

constitucionais, especialmente da dignidade da pessoa humana e do 

direito à saúde. Por outro lado, importante destacar que não foi 

demonstrado pelas Reclamadas qualquer fato ou circunstância que 

obstasse o pleito autoral. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados 

nos autos para reconhecer a responsabilidade solidária entre as 

Reclamadas quanto à obrigação de providenciar a realização dos 

procedimentos médicos nos termos da inicial, bem como demais 

procedimentos necessários desde que devidamente justificados, pelo que 

confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela jurisdicional 

alcançou o seu objetivo, conforme se denota dos autos, sendo 

apresentadas notas fiscais e intimado o Estado de Mato Grosso da 

prestação de contas. Caso exista saldo, expeça-se alvará em favor do 

Estado de Mato Grosso a fim de zerar a conta judicial vinculada ao 

processo. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, mandado de 

intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. Primavera do 

Leste/MT, 16 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 17 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005266-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. MINUZZI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA CRISTINA DA SILVA BERLT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1005266-27.2018.8.11.0037 Reclamante: G. I. Minuzzi - ME 

Reclamada: Daiana Cristina da Silva Berlt SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consoante se extrai dos andamentos processuais, 

a parte Reclamada não foi devidamente citada/intimada (AR anexo ao Id. 

nº 16182401), o que, por corolário lógico, impossibilitou a sua presença na 

sessão de conciliação realizada nos autos (Id. nº 17188300). Oportuno 

registrar que, na referida audiência (realizada na longínqua data de 

19/12/2018), a empresa Reclamante foi devidamente intimada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da Reclamada, 

sob pena de arquivamento de feito por ausência de interesse. Pois bem, 

não bastasse o fato de ter se mantido inerte acerca do famigerado AR, a 

Reclamante igualmente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

restando mais do que evidente o seu desinteresse no prosseguimento do 

feito. Preconiza o artigo 485, III, do Código de Processo Civil que: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;”. (Destaquei). Por derradeiro, com respaldo nas sucintas 

considerações supracitadas, bem como, reitero, considerando o fato da 

parte Autora ter abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias, entendo 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o 

presente feito sem a resolução do mérito. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 11 de março 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005887-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE KAROLINE VALENTIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005887-24.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, inciso I, do CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Relata a parte autora que adquiriu passagem junto a 

requerida, contudo no trajeto houve atraso na viagem, bem assim teve a 

sua bagagem extraviada, sendo que no caso desta esclareceu em 

impugnação que recebeu dois dias após em sua residência. Requerendo 

na inicial, a condenação em danos morais. Em defesa a requerida alega 

que não há direito de indenização a parte autora, haja vista que não houve 

nexo de causalidade entre a conduta da reclamada e o dano 

experimentado pela autora, bem assim que a reclamante recebeu a sua 

bagagem. Requerendo, a improcedência da ação. É o breve relato. Decido. 

Cuida-se de relação de consumo. Na esteira do art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor “o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos”. A responsabilidade objetiva do transportador aéreo 

resulta também da interpretação sistemática dos arts. 21, inciso XII, alínea 

“c” e 37, § 6º, ambos da Constituição Federal, uma vez que a exploração 

do transporte aéreo traduz atribuição privativa do Poder Público da União 

que pode ser cometido ao particular, por autorização, concessão ou 

permissão, neste caso, confiado à reclamada. No caso trazido para 

desate, o atraso do voo e outras mazelas ocorridas causaram transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, outrossim, houve ainda a frustração 

da parte autora que recebeu a sua bagagem somente dois dia após em 

sua residência. Nesse particular, a reclamada passou ao largo de 

qualquer comprovação, assim, não se elidiu da responsabilidade de 

cumprir com o contrato na forma como pactuada. Se o bilhete de 

passagem contém o horário de voo, obriga-se a empresa aérea a 

cumpri-lo, pena de responsabilizar-se pelos danos oriundos de sua 

inobservância, não lhe servindo de escusa a mera possibilidade de atraso 

ou cancelamento do voo por questões técnicas, climáticas, etc. se não há 

a cabal comprovação do impedimento. Além disso, teve a sua bagagem 

extraviada e entregue somente dois dias depois. No intuito de arbitrar um 

valor para a reparação dos danos morais, baseio-me no princípio da 

razoabilidade, levando em conta que a quantia deve ser estipulada de 

modo a desestimular a ocorrência de repetição de prática lesiva, de legar 

à coletividade exemplo expressivo da reação da ordem pública para com o 

infrator e compensar a situação vexatória a que indevidamente foi 

submetida a parte lesada. Esta quantia, no entanto, não pode ser reduzida 
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a um mínimo inexpressivo, nem elevá-la a cifra enriquecedora, ante a 

vedação de enriquecimento sem causa, nem ser fixado em um montante 

que torne impossível a sua execução. Ante o exposto, julgo procedente o 

pedido inicial para o fim de condenar a reclamada na quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais a requerente, cujo valor 

deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% ao 

mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e 

quantificado em valor já atualizado. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com os artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste, 05 de março de 2020. Jaqueline de 

Sousa Antunes Grippa Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste, 17 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007524-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARIA DE ANDRADE PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007524-10.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. - Do 

julgamento antecipado: Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. - Da Preliminar: Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva formulado pela requerida Telefônica 

Brasil S/A, haja vista que os descontos que estão sendo feito na conta da 

autora é oriundo de telefone celular que a requerida tinha da operadora 

requerida. - Da revelia da Telefônica Brasil: Compulsando os autos, 

entendo que não merece guarida. Manifestou-se assim o nobre julgador 

Joao Luis Fischer Dias no RI 07035112320158070016 perante a Segunda 

Turma Recursal do TJDF publicada em 04/09/2015: “1. A revelia traz a 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, o que lhe permite exigir da parte a 

comprovação desses fatos haja vista a relatividade daquela presunção. 2. 

Incorre em cerceamento de defesa e amplo acesso à justiça, quando, 

diante da evidência das provas documentais apresentadas, orçamentos, 

fotos do local e do veículo acidentado, somando-se a presunção advinda 

da confissão ficta, decorrente da revelia, conclui o julgador pela ausência 

de provas por parte do autor. Para afastar a presunção de veracidade, 

necessário ouvir a parte autora, de forma a oportunizar, principalmente 

nos Juizados, quando a prova é de regra produzida em audiência, art. 33 

da Lei n. 9099/95, a apresentação de outras provas, inclusive oral, com 

vistas a ultrapassar a contradição apontada. 3. O juiz pode deixar de 

aplicar a presunção da confissão ficta, porém deve ter elementos para 

fundamentar que não sejam a própria ausência de prova, principalmente 

quando ela já foi em parte produzida. 4. Qualquer possibilidade de 

supressão ou redução de incidência da garantia constitucional da ampla 

defesa e acesso à justiça deve ser rechaçada, sob pena de violação do 

devido processo legal.” Portanto, afasto a presunção de veracidade e 

analiso o feito diante das provas juntadas nos autos. - Do Mérito: No 

presente caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Compulsando os autos, entendo que a presente ação merece 

procedência. Restou incontroverso nos autos que foram feitos descontos 

na conta corrente da requerente sem que ela tivesse autorizado, bem 

assim que são descontos oriundos de um telefone celular que a mesma já 

desativou, fatos que evidenciam a má prestação de serviço das 

requeridas. Conforme alegado pela autora, a mesma não efetivou qualquer 

compra ou solicitação do “Programa Cesta Celular”, bem assim tentou 

solucionar os descontos administrativamente com a empresa Banco 

Bradesco, porém os descontos ainda continuavam a ser realizado em sua 

conta, trazendo aos autos o número do protocolo. Ademais, a parte 

requerida Banco Bradesco ao contestar a ação não trouxe qualquer 

documento que comprovasse a contratação do serviço. Já quanto a 

requerida Telefônica Brasil S/A também restou evidente que a autora não 

mais possuía a linha telefônica que gerava os descontos em sua conta, 

sendo ela desativada no dia 27/08/2015, acostando aos autos protocolo 

de atendimento que constatou a irregularidade. Desta forma, é evidente a 

má prestação de serviço das requeridas, pois o Banco requerido efetuou 

os descontos sem a autorização da parte autora e quanto a Telefônica 

Brasil fez cobrança indevida de uma linha telefônica que já foi desativada 

pela requerida. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não 

ficou demonstrado no caso em tela. Logo, comprovada a irregularidade na 

prestação do serviço, caracterizada está a conduta ilícita da reclamada e 

o dano sofrido pelo reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código 

Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo.” O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285). A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por 

fim, o autor pleiteia o pagamento por repetição de referente aos descontos 

indevidos realizados em sua conta, no importe de R$ 811,00 (oitocentos e 

onze reais), uma vez comprovado que o autor não contratou o serviço, 

acarreta a incidência do instituto da repetição de indébito. Portanto, na 

esteira do disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, o autor tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

indevidamente, que no caso, perfaz a quantia de R$ 1.622,00 (um mil 

seiscentos e vinte e dois reais). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para o fim: a) DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com as partes requeridas, referente à dívida 

discutida nos autos; b) CONDENAR as reclamadas solidariamente ao 

pagamento de indenização de cunho moral no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% 

ao mês desde o arbitramento desta sentença, data na qual o dano foi 

aferido e quantificado em valor já atualizado. c) CONDENAR as 

reclamadas solidariamente a devolução dos valores descontados na conta 

corrente a título de repetição indébito no valor de R$ 1622,00 (um mil 

seiscentos e vinte e dois reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir da data do ajuizamento desta ação, acrescido de juros de mora, 

calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da 
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citação até o efetivo pagamento e; d) CONFIRMO a liminar deferida nos 

autos (ID 16831542). Sem custas nem honorários, em conformidade com 

os artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 17 de 

março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007044-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA OAB - MT25674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1007044-32.2018.8.11.0037 Reclamante: Jucelia Rodrigues 

de Lima Reclamada: Lucelio Pereira de Almeida SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai dos andamentos 

processuais, verifica-se que a parte Reclamante informou ao juízo que 

não tem mais interesse no prosseguimento do feito (manifestação anexa 

ao Id. nº 16678542). Preconiza o Enunciado nº 90 do FONAJE (Fórum 

Nacional de Juizados Especiais) que: “ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo supra ao caso 

em comento, bem como, em não havendo indícios de litigância de má-fé 

por parte da Demandante (tanto é que a parte Reclamada sequer chegou a 

ser citada), tenho que outro caminho não a ser trilhado, senão homologar 

o pedido de desistência formulado nos autos. Dispositivo: Diante do 

exposto, com respaldo no Enunciado nº 90 do FONAJE c/c artigo 485, VIII, 

do CPC/2015, HOMOLOGO a desistência da ação e, consequentemente, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do 

Leste - MT, 11 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO POLISELLI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1001450-37.2018.8.11.0037 Reclamante: Agrotorta Industria 

e Comércio de Rações Ltda. Reclamado: Valdomiro Poliselli Júnior 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai 

dos andamentos processuais, verifica-se que a parte Reclamante 

informou ao juízo que não tem mais interesse no prosseguimento do feito, 

haja vista que o litígio foi sanado extrajudicialmente (manifestação anexa 

ao Id. nº 13537822). Preconiza o Enunciado nº 90 do FONAJE (Fórum 

Nacional de Juizados Especiais) que: “ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo supra ao caso 

em comento, bem como, em não havendo indícios de litigância de má-fé 

por parte da empresa Demandante (tanto é que o Reclamado sequer 

chegou a ser citado), tenho que outro caminho não a ser trilhado, senão 

homologar o pedido de desistência formulado nos autos. Dispositivo: 

Diante do exposto, com respaldo no Enunciado nº 90 do FONAJE c/c artigo 

485, VIII, do CPC/2015, HOMOLOGO a desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO 

DO SEU MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Primavera do Leste - MT, 11 de março de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZO GALDINO DE BRITTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1001316-10.2018.8.11.0037 Reclamante: Edilzo Galdino de 

Brittes Reclamado: Banco Cetelem S.A. SENTENÇA Vistos etc. Consoante 

se extrai da manifestação anexa ao Id. nº 25633007, verifica-se que as 

partes compuseram amigavelmente acerca do objeto do litígio e ainda, a 

instituição Reclamada inclusive já noticiou nos autos o adimplemento do 

acordo (comprovante de pagamento anexo ao Id. nº 27539554). A meu 

ver, após prévia análise das disposições contidas na minuta de acordo 

supracitada, não subsistem obstáculos passíveis de impedir a 

homologação da avença. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no 

artigo 487, III, “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO o acordo noticiado nos autos 

e, conseguintemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO 

DE SEU MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Primavera do Leste - MT, 11 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006219-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1006219-25.2017.8.11.0037 Reclamante: MARIA LUCIA 

MONTEIRO DA SILVA Reclamado: RAFAEL MUNIZ SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai dos andamentos 

processuais (Id. nº 12196582 e Id. nº 12375642), verifica-se que os 

litigantes não foram devidamente intimados para comparecer na audiência 

conciliatória designada nos autos (Id. nº 12595404). Ademais, verifica-se 

que posteriormente houveram tentativas de intimação da Reclamante tanto 

pelo correio (Id. nº 22794973) quanto por intermédio de contatos 

telefônicos (Id. nº 25314222) realizados pela Secretaria deste juízo, 

contudo, todas as diligências realizadas no intuito de localizar a parte 

Demandante se revelaram infrutíferas. Verifica-se que, desde a realização 
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da frustrada audiência conciliatória (realizada na longínqua data de 

03/04/2018), o processo ficou paralisado por mais de 01 ano por flagrante 

negligência da parte Autora, a qual não se dignou em fornecer a este juízo 

informações mínimas para sequer localizar a sua pessoa. Outrossim, o 

fato da Postulante nunca ter protocolizado qualquer manifestação nos 

autos (nem mesmo para fins de atualizar o seu endereço) faz emergir, 

com a devida vênia, o seu irrefutável desinteresse no prosseguimento do 

feito. Preconiza o artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil que: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III – por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;”. (Destaquei). Por derradeiro, com 

respaldo nas sucintas considerações supracitadas, entendo que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o presente 

processo sem a resolução do seu mérito. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 485, II e III, do CPC/2015, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 

11 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE FATIMA ARRUDA GENERALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUIADES BUFFET (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010034-76.2015.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. - Do 

julgamento antecipado: Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. - Das preliminares: 

Rejeito a preliminar de decadência, uma vez que aplica-se no presente 

caso o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, já 

que decorre de acidente de consumo, situação em que o produto, além de 

impróprio para consumo, venha causar dano ao consumidor, atingindo a 

incolumidade físico-psíquica. Não incide, pois, o regramento previsto no 

artigo 26, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor quando a demanda 

foi ajuizada com fundamento no fato do produto. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juízo, haja vista que durante a instrução processual 

restou demonstrado que a autora participou do evento. - Do mérito: No 

presente caso, entendo que merece improcedência a ação. Senão 

vejamos. Houve a instrução processual onde foram colhidos os 

depoimento a seguir. O informante Adriano de Oliveira Lopes ao ser 

ouvido em juízo em ninguém reclamou no evento se alguém tinha passado 

mal em razão da comida fornecida pela empresa. Afirma que durante a 

festa não teve nada. Relata que são guardados amostras de todos os 

alimentos estocados durante 07 dias para eventual reclamação, porém no 

momento não houve, somente sabendo a possível intoxicação alimentar 

através de ação judicial. Relata que ao lado de fora do evento estavam 

sendo vendidos outros alimentos. A testemunha Samara Cruz de Oliveira 

ao ser ouvida em juízo afirmou que não ficou sabendo se alguém passou 

mal durante o evento. Afirma que são guardados amostras dos alimentos 

consumidos no evento pelo prazo de 07 dias depois são descartados. A 

testemunha Donizete Ferreira ao ser ouvido em juízo afirmou que ao lado 

de fora do evento estavam vendendo outros tipos de alimentos. Afirmou 

que tudo que foi servido durante o evento são guardados amostras por 07 

dias e depois são descartados, para que se houvesse algum problema 

fosse feito análise. Alegou que não houve nenhuma reclamação dentro do 

evento. A autora Silvia de Fátima em seu depoimento narrou que teve 

vômito e mal estar que fora constatada na terça-feira após o baile tendo 

que ir ao médico. Desta forma, analisando as provas testemunhais 

colhidas durante a instrução processual, não restou evidente que os 

alimentos até então servidos pela reclamada deram causa a suposta 

intoxicação alimentar da autora. Assim, quanto aos danos experimentados 

pela parte reclamante em decorrência de suposta atitude irregular da parte 

reclamada, entendo pela improcedência do pleito, posto que a parte autora 

não acostou aos autos provas dos fatos ventilados na exordial. Evidente 

que o nexo de causalidade não se presume. Logo, deve ao menos 

demonstrar a relação entre o prejuízo e comportamento da parte ré. Não 

há, portanto, o nexo de causalidade. Incumbe ao reclamante provar a 

veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito 

nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, neste sentido: “A regra do ônus 

da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, 

julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela 

parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, 

essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos 

demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 17 de 

março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1000795-65.2018.8.11.0037 Reclamante: Celio Silva Costa 

Reclamada: Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de Primavera do 

Leste Ltda. (Unic Educacional Ltda.) SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

Mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, no segundo semestre 

de 2017, prestou vestibular junto à Reclamada, ocasião em que os 

prepostos da instituição de ensino lhe ofereceram uma proposta de 

financiamento estudantil parcial, a qual foi anuída caso o mesmo viesse a 

se matricular. No entanto, apesar de não ter se matriculado, o Autor 

relatou que passou a receber cobranças via SMS, bem como, que apesar 

de ter solicitado à Ré uma cópia do contrato correspondente à matrícula 

para esclarecer o ocorrido, nenhum documento lhe foi fornecido. Além 

disso, o Postulante destacou que, na data de 24/11/2017, a Reclamada 

inseriu indevidamente o seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada esclareceu que o 

Reclamante ingressou na instituição de ensino na data de 02/09/2017, 

mediante a assinatura do competente instrumento contratual que, por sua 

vez, especificava o valor da mensalidade (R$ 1.637,33). A Ré esclareceu 
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que, considerando a data de ingressou na IES, o Autor optou por aditar o 

contrato de prestação de serviços para alterar o vencimento das 

mensalidades de julho a setembro/2017 para os meses subsequentes à 

conclusão do curso. A Postulada relatou que o Reclamante não solicitou a 

desistência do curso, bem como, que o mesmo abandonou seus estudos 

sem qualquer comunicação, motivo pelo qual, segundo previsão 

contratual, ocorreu o vencimento antecipado das mensalidades que 

haviam sido prorrogadas. A Reclamada defendeu que, diante do 

inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credora, não havendo de se falar em prática de ato ilícito ou existência 

de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em 

favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento a todo o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que 

o direito milita em favor das pretensões inaugurais. Embora a Reclamada 

tenha sustentado a regularidade da contratação dos seus serviços 

educacionais, extrai-se do instrumento contratual anexo à defesa (Id. nº 

13423299) que o referido documento não se encontra datado, bem como, 

não há identificação de quaisquer testemunhas e, principalmente, não foi 

devidamente assinado pela pessoa do Reclamante, o que, a meu ver, 

compromete totalmente a credibilidade da tese defensiva. Não obstante 

tenha sido protocolizado com a contestação um “Aditivo ao Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais” (Id. nº 13423221) assinado pelo 

Reclamante, convém alvitrar à instituição Ré que o referido documento é 

acessório do contrato principal, ou seja, não tendo sido apresentada 

nenhuma prova idônea de que realmente o Autor se matriculou na IES e 

aderiu expressamente a qualquer “Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais”, tenho que a prova alhures mencionada não conserva 

nenhuma validade jurídica. Ademais, oportuno ressaltar que o famigerado 

contrato “aditivo” igualmente não se encontra datado e ainda, não há 

sequer identificação de testemunhas que tenham presenciado a 

assinatura do documento, o que, definitivamente, fortalece sobremaneira a 

tese inaugural. Cumpre registrar que, em se tratando o vínculo existente 

entre as partes de uma relação consumerista (em que as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos do seu 

negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como o Reclamante fossem prejudicados. Portanto, não 

tendo sido devidamente comprovada a efetiva adesão do Reclamante aos 

serviços educacionais ofertados pela instituição de ensino (tanto é que, 

reitero, o “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” anexado à 

defesa não se encontra assinado pelo consumidor), entendo que a 

Reclamada fez emergir uma irrefutável falha na prestação dos seus 

serviços e ainda, que tanto as cobranças quanto a negativação registrada 

em detrimento do Reclamante se revelaram totalmente ilícitas (artigo 186 do 

Código Civil), amparando as pretensões inaugurais submetidas à 

apreciação deste juízo e, por corolário lógico, comprometendo o 

acolhimento do pedido contraposto formulado na contestação. No que 

tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo 

Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma 

consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando a esfera de um mero dissabor), uma vez que o Postulante, 

mesmo não tendo efetivamente se matriculado junto à IES, ainda assim 

teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJDF: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONTRATO. 

MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 

REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e 

tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a 

sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a 

inexistência de débito, o cancelamento da negativação cadastral e a 

condenou ao pagamento da indenização por danos morais. (...). 5. A parte 

recorrente não logrou comprovar que a recorrida efetivamente 

matriculou-se no curso oferecido pela instituição de ensino, nem mesmo 

que realmente ofereceu os alegados serviços educacionais. 6. Se o 

vínculo contratual entre as partes não restou comprovado é indevida a 

cobrança de débitos referentes às mensalidades do curso, bem como a 

inscrição do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito. 7. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que enseja 

indenização por danos morais a inscrição indevida do nome de 

consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, ou 

seja, advindo do próprio registro de fato inexistente, independentemente 

de demonstração do dano (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI). (...). 11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais. 

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. 

13. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. (TJ-DF 

07114347120178070003 DF 0711434-71.2017.8.07.0003, Relator: 

FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 13/04/2018, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 17/05/2018).”. (Destaquei). No que 

concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, consoante entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única de Mato Grosso (Súmula 22), a inscrição indevida do 

consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito gera o dano moral na 

modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os fundamentos 

acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - 

VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor 

da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida que está sendo debatida nos presentes 

autos, o fato do Reclamante não possuir anotações restritivas adicionais e 

ainda, principalmente, a fim de evitar o seu locupletamento indevido, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Por derradeiro, de forma diversa do que 

quis fazer prevalecer o Reclamante, entendo que não há como ser 

reconhecida qualquer má-fé por parte da instituição Reclamada, pois, a 

mesma apenas não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, II, 

do CPC/2015). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: - DECLARAR a 

inexigibilidade do contrato motivador do apontamento restritivo, pois, 

consoante fundamentado, não foi apresentada nenhuma prova idônea de 

que o Reclamante aderiu aos serviços educacionais ofertados pela 

Reclamada; - DETERMINAR que a Reclamada promova não só o 

cancelamento do referido contrato, como também, providencie a baixa 

definitiva da anotação creditícia debatida nos autos (caso ainda não o 

tenha feito), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de eventual 

fixação de multa por descumprimento; - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no 

importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente 

pelo índice INPC e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e 

quantificado em valor já atualizado. - RATIFICAR a decisão interlocutória 
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vinculada ao Id. nº 11836234, exceto no tocante à fixação da multa, pois, 

na ocasião, não foi fixado nenhum prazo para cumprimento da obrigação; 

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na 

contestação e ainda, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 

12 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003165-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HUGNEY PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEY DA SILVA GUIMARAES OAB - MT14152 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1003165-80.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

HUGNEY PEREIRA DE ANDRADE PARTE RÉ: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Narrou a parte 

autora que é correntista da cooperativa requerida, titular da conta corrente 

sob o n. 59.477-6, na qual recebe seus proventos através de uma conta 

salário. Relatou que em maio/2018 começou a utilizar cartão de crédito, 

adimplindo regularmente com as faturas, mas que a partir de 

novembro/2018, por motivos alheios a sua vontade, deixou de proceder 

com o pagamento regular das faturas, que resultou no bloqueio do cartão. 

O autor sustentou que em maio/2019 ficou surpreso com o desconto do 

valor de R$ 2.858,35, de sua “conta salário”, sendo o primeiro no valor de 

R$ 503,81, e o segundo no valor de R$ 2.353,28, que resultou no 

esgotamento de sua conta. Diante disso, pretende a antecipação de tutela 

de urgência para determinar à requerida a restituição do valor debitado 

indevidamente, e em dobro, no importe de R$ 4.706,56, sob pena de multa 

de R$ 500,00 (...) até o limite arbitrado por este Juízo. Fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, por isso oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar 

que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme 

os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a 

controvérsia acerca da existência de descontos indevidos na conta 

bancária da parte autora. Denota-se que o autor celebrou contrato de 

abertura de conta corrente e conta poupança, e não de conta salário. No 

corpo do referido documento o autor fez a opção pelo desconto da fatura 

em débito automático (página 9, item “cartões”), de modo que não há 

ilicitude nos descontos do valor correspondente às faturas do cartão de 

crédito contrato, diante da existência de cláusula autorizativa para os 

descontos em conta corrente. Id. Num. 24393865 - Pág. 2. Assim, a 

requerida agiu no exercício regular de um direito ao efetuar os descontos 

para adimplir as faturas do cartão de crédito. Não houve vício na 

prestação do serviço ou abuso por parte da requerida. Sobre o assunto, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais decidiu nos 

seguintes termos, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E DO 

CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESCONTO DA FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - PREVISÃO CONTRATUAL - 

REGULARIDADE- CONDUTA LÍCITA - AUSÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR. O desconto de fatura de cartão de crédito em conta corrente 

não é abusivo e não constitui conduta ilícita quando se ampara em 

previsão contratual, razão pela qual não há falar em responsabilidade por 

danos morais. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 

1.0439.16.000876-9/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 

15/02/2019). O princípio da obrigatoriedade dos contratos informa que uma 

vez efetivado o acordo de vontades, sendo o contrato válido e eficaz, as 

partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. No mesmo trilhar, Maria Helena 

Diniz preleciona: “o contrato, uma vez concluído livremente, incorpora-se 

ao ordenamento jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito, 

autorizando, portanto, o contratante a pedir a intervenção estatal para 

assegurar a execução da obrigação porventura não cumprida segundo a 

vontade que a constituiu.”. Enfim, no caso, inexiste o vício na prestação do 

serviço ou qualquer ato ilícito em face dos direitos da parte autora, em 

face disso afasta-se o dever de indenizar. Quanto a litigância de má-fé, a 

mera propositura de ação para questionar os descontos em conta 

bancária não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, portanto não 

acolho o pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e afrontar o 

acesso ao poder judiciário direito fundamental previsto na Constituição 

Federal. Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. Dispositivo Diante 

do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na 

inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Remeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 14 de março de 2.020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA SILVA CRUZ OAB - MT26547/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1003123-31.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

SENTENÇA Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais. 

Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, 

passo a fundamentar. Fundamentos Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de cobrança indevida e de 

ilegitimidade da suspensão do serviço de telefonia. É fato incontroverso 

que as partes mantêm relação contratual referente ao serviço de telefonia. 

Embora a parte autora tenha provado que efetuou o pagamento da fatura 

de 17/05/2019 Id. Num. 20636717 - Pág. 1, não apresentou comprovantes 

de pagamentos das faturas anteriores. Pontua-se que após a 

apresentação das faturas a parte autora não apresentou impugnação. 

Assim, não provado a quitação das faturas agiu a requerida no exercício 

regular de um direito ao suspender o serviço de telefonia móvel. Quanto 

ao pedido de cancelamento das doações não há provas de que o pedido 

tenha ocorrido em novembro de 2018, a parte autora não apresentou o 

protocolo da referida data, nem qualquer outra prova suficiente para 

comprovar suas reclamações. Dessa forma, a parte autora não provou o 

fato constitutivo do seu direito, não há provas que atestem que a 

consumidora faz jus aos pedidos pleiteados. Portanto, conclui-se que não 

houve vício na prestação do serviço e também não houve cobrança 

indevida. Enfim, diante da inexistência de ato ilícito fica afastado o dever 

de indenizar. Dispositivo Diante do exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o processo com resolução 
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do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Remeta-se os autos ao Excelentíssimo Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 14 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004422-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARLA ARANA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO MACHADO NEVES DE OLIVEIRA OAB - DF50673 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1004422-43.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

FERNANDA CARLA ARANA PARTE RÉ: NOVA TECNOLOGIA EM 

EDUCAÇÃO LTDA SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se de Ação De 

Obrigação De Fazer Cumulada Com Indenização, na qual a autora pleiteia 

que a parte requerida providencie a emissão de seu diploma ou restitua o 

valor pago pelo curso bem como seja condenada em danos morais. A ré 

se opôs aos fatos e pugnou pela improcedência de todos os pedidos. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, pelo que oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito O 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Averiguar-se-á se houve 

vício na prestação do serviço e impedimento indevido na emissão de 

diploma referente ao curso Técnico em Secretariado 2016/7. Verifica-se 

que ao ofertar o curso a parte requerida deixou de prestar informações 

claras e precisas a parte consumidora. Houve falsa promessa na 

comunicação, por culpa exclusiva da requerida, pois ficou provado com a 

juntada de cópia do e-mail que o supervisor da INTED informou que o 

curso seria integralmente à distância, salvo a realização de provas que 

não é o que se discute no caso. Id. Num. 25490620 - Pág. 3. Denota-se 

que não há no contrato a informação de que o curso teria que ser 

cumprido em 20% de forma presencial. Assim, não há provas suficientes 

que atestem que a aluna foi informada previamente acerca da exigência 

de encontros presenciais, conforme tentou sustentar a requerida. 

Outrossim, observa-se que a autora recebeu, em janeiro de 2018, o 

certificado de conclusão do curso, e posteriormente em 2019 a parte 

requerida condicionou a expedição de diploma a novos requisitos não 

previstos no pacto inicial. Se a autora recebeu o certificado de conclusão 

presume-se que à época cumpriu todos os requisitos e posteriormente 

houve inovação por parte da instituição. Ressalta-se que quem deu causa 

ao não preenchimento foi a requerida que deixou de informar a parte 

autora acerca das exigências para o comparecimento de outras atividades 

presenciais. O Código de Defesa do Consumidor assevera que é direito 

básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem. (Art. 6º, III). No mesmo trilhar, 

considera-se publicidade enganosa qualquer modalidade de informação ou 

comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou, por 

qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o 

consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, 

propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e 

serviços. (Art. 37, § 1º do CDC). Portanto, conclui-se que houve falha na 

prestação do serviço. Sendo assim, o pedido da parte autora encontra 

previsão legal, nos moldes do art. 35, I: “Se o fornecedor de produtos ou 

serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o 

consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: III - rescindir o 

contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, 

monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Em face da Resolução n 

06/2012 expedida pelo Conselho Nacional de Educação, especificamente 

no disposto do art. 33, a obrigação de fazer deve ser convertida em 

perdas e danos, pois não há como publicar o diploma sem os 

preenchimentos dos requisitos legais. Assim, a parte requerida deve 

restituir a autora em R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais), valor 

este pago pelo curso. No caso em comento, a situação em apreço 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, por induzir a 

parte autora concluir um curso que ao final não receberia o diploma. Não 

há dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Para 

mais, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos 

fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a 

obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou 

sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado decorrente 

do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou 

resultados do dano. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. 3. Dispositivo Em face do 

exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 

1. CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora o montante de R$ 

1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais), os valores da restituição 

deverão ser acrescidos de correção monetária, indexado pelo INPC, 

desde a data do desembolso e juros simples de mora de 1% (um por 

centos), ao mês, computados a partir da citação; 2. CONDENAR a ré a 

reparação por danos morais no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), com 

correção monetária, indexado pelo INPC, acrescido de juros simples de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado, ambos, a partir do 

arbitramento, data na qual o dano foi aferido e quantificado, estando já 

atualizado. 3. CONCEDER à parte autora os benefícios da justiça gratuita 

em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 14 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-20.2019.8.11.0037
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1001326-20.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

DAIANE REGINA GOMES ROSA PARTE RÉ: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 

PARTE RÉ: NATEL COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI SENTENÇA 1. 

Síntese dos Fatos Trata-se de ação de indenização por danos morais com 

pedido de tutela de urgência antecipada. Em síntese, narrou a parte autora 

que houve emissão de cheques em seu nome, proveniente da primeira 

requerida, afirmou que nunca solicitou a abertura de conta na instituição e 

não teria emitido cheques, que em razão do estelionato seu nome foi 

indevidamente protestado pela segunda requerida. Em razão disso, nos 
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pedidos requereu a condenação em danos morais e o cancelamento do 

protesto. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Desnecessária a perícia grafotécnica, pois é fato 

incontroverso que os cheques emitidos foram fraudados. Em relação à 

preliminar de ilegitimidade passiva da Natel Comércio e Transporte Eireli, 

necessário pontuar que a parte é legitima para figurar no polo passivo da 

demanda, na medida que protestou o nome da parte autora, assim, no 

caso em tela, há nítida relação jurídica entre as partes. Ademais, à luz da 

teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos 

a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se 

verdadeiros fossem. O banco réu alegou ausência de pretensão resistida. 

Acerca do tema insta pontuar, é predominante na jurisprudência que não é 

necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve 

a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a 

inteligência do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in 

verbis: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito.”. No caso em tela, presentes os pressupostos e as 

condições da ação, ainda que a autora não tivesse efetivado o pedido na 

esfera administrativa, isto não poderia levar ao reconhecimento da falta de 

interesse de agir, nem, tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim 

rejeito a preliminar suscitada. Mérito O presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 

2º e 3º da Lei nº 8.078/90. É fato incontroverso a falsificação dos 

cheques emitidos, vez que o fato não foi negado pela instituição financeira 

ré. A parte autora foi protestada pela primeira requerida, pois a requerida 

teria recebido um cheque falsificado, diante da abstração que entrelaça o 

título cambial o único responsável pela falsificação do título é o Banco Réu, 

pois ao possibilitar a abertura de conta em nome da parte autora sem a 

autorização da parte consumidora facilitou a fraude nos cheques. Na 

medida que faz parte do risco do empreendimento da instituição financeira 

evitar possíveis fraudes, a segurança é parte inerente ao serviço 

prestado pela instituição. Em relação à incidência do Enunciado da Súmula 

385 STJ, esta não deve prevalecer, pois não foi provada a existência de 

outras negativações/restrições ao nome da parte reclamante. A ausência 

de segurança da instituição é considerada como vício na prestação do 

serviço, vício que no caso ultrapassou a barreira do mero aborrecimento 

ou dissabor, na medida que a parte autora foi indevidamente protestada 

por cheque falso emitido pela requerida. Ademais, a parte autora tentou 

solucionar a questão na via extrajudicial, porém, não obteve sucesso por 

culpa exclusiva da primeira requerida. (Num. 18632649 - Pág. 1). Sendo 

assim, o dano moral fica configurado pelo descaso da parte ré para com o 

consumidor que mesmo após a tentativa de solução extrajudicial, viu-se 

obrigada a ingressar em juízo com demanda visando obter o cancelamento 

de fraudes em seu nome. Destaco, ainda, que a reparação por danos 

morais, incide a responsabilidade objetiva a qual dispensa a comprovação 

da culpa ou dolo. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu 

art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos cadastros e 

órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o 

referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa 

ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudanças no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em decorrência 

do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da parte autora, vez que 

ficou evidenciado que a inscrição foi ilegítima. Já a parte ré Natanael 

Comercio e Transporte Eireli, não deve responder de forma solidária com o 

Banco tendo em vista que protestou a parte autora por culpa exclusiva de 

terceiro que emitiu cheque falsificado (art. 14 §3º, do CDC). A ré foi levada 

a erro, na medida que o cheque é dotado de abstração e autonomia, não 

se exige do recebedor a aferição de autenticidade do emitente. De boa-fé 

a parte ré acreditou na lisura do título, sendo assim, não é responsável 

pela emissão do título falsificado. Assim, diante da excludente culpa 

exclusiva de terceiro não deve responde de forma solidária com a 

instituição financeira. 3. Dispositivo Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO Confirmação dos efeitos da tutela de urgência 

antecipada e PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido 

nesta ação; 2) determinar que as parte rés efetuem o cancelamento das 

restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 3) condenar exclusivamente o réu Banco Itaú na reparação 

por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção 

monetária contabilizada indexada pelo INPC e acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados da data do arbitramento, 

na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado. 4) 

conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual 

recurso. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA NALINI DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1000678-40.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

AMANDA SILVA NALINI DA FONSECA PARTE RÉ: ABRIL COMUNICAÇÕES 

S.A. PARTE RÉ: BANCO DO BRASIL SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos 

Trata-se de ação declaratória de repetição de indébito cumulado com 

danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada. A parte autora 

alegou que vem suportando cobranças indevidas, informou que teria 

efetuado cadastro para receber exemplares de revistas de forma gratuita, 

no entanto, efetivaram descontos indevidos em seu cartão do Banco do 

Brasil. Nos pedidos requereu a indenização material e moral. As 
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requeridas se opuseram aos fatos e pugnaram pela improcedência dos 

pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 2.1. 

Preliminares A pedido da Abril Comunicações retifico o polo passivo, 

devendo constar tão somente esta no polo passivo, posto que a Editora 

Abril S/A foi incorporada pela requerida Abril Comunicações. O Banco do 

Brasil arguiu em preliminar sua ilegitimidade passiva, no entanto, à luz da 

teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos 

a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se 

verdadeiros fossem, dessa forma a ré deve prevalecer no polo passivo, 

pois é inegável que autorizou descontos no cartão de crédito da parte 

autora, por essas razões rejeito a preliminar em epígrafe. Em relação ao 

benefício da justiça gratuita requerida pela parte autora, insta assentar 

que o art. 54 da lei 9.099/95, informa que acesso ao Juizado Especial 

independerá, no primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas e despesas, outrossim o art. 99, §3º do CPC, preleciona que se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural, dessa forma rejeito a preliminar suscitada que pugnou 

pela improcedência do benefício. 2.2. Mérito Insta assentar que o presente 

caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia 

acerca da existência de cobrança indevida. Para o deslinde da 

controvérsia necessário lançar mão da inversão do ônus probatório em 

face da parte consumidora, diante da probabilidade dos fatos alegados e 

diante da sua hipossuficiência. Constata-se que não foi provado pela 

requeridas o legítimo contrato entre as partes para ensejar descontos na 

fatura de cartão de crédito da parte autora referente a revistas. Competia 

as requeridas apresentarem cópia do contrato e comprovante de 

recebimento de exemplares para provar a legitimidade dos descontos. 

Diante da ausência de prova hábil, vislumbra-se que as requeridas não se 

afastaram do seu ônus probatório nos termos do art. 6º VIII, do CDC, 

sendo assim, razão assiste à parte autora. Destaca-se que o Banco do 

Brasil S/A, não apresentou qualquer contrato que autorizasse os 

descontos no cartão de crédito, dessa forma, responderá de forma 

solidária com a primeira requerida. (Art. 7º, parágrafo único do CDC). Na 

medida que a colaboração do Banco foi fundamental para efetivar os 

descontos indevidos. Nota-se que houve descumprimento dos deveres da 

boa-fé objetiva que regem as relações de consumo. No caso, as 

requeridas devem restituir em dobro a parte autora já que não detinham 

autorização da parte consumidora para efetuar os descontos. Assevera o 

Art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Dessa maneira, verifico que no caso em 

análise, presentes estão os requisitos para aplicar a penalidade, pois o 

consumidor foi cobrado por quantia indevida, pagou a quantia indevida, em 

razão do desconto no cartão, e a ré não ocorreu em engano justificável 

capaz de afastar a sanção de devolução em dobro. É direito básico do 

consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Ademais, o Código 

de Defesa do Consumidor adotou a Teoria do Risco do Empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. O dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral 

suportado indevidamente, serve também como instrumento didático 

pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos comerciais se 

ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o 

consumidor e a própria relação de consumo. Quanto ao valor da 

reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos 

morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. Dispositivo Diante 

do exposto: Opino pela retificação do polo passivo, para excluir a parte 

Editora Abril S/A pois esta foi incorporada por Abril Comunicações; OPINO 

PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR E PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1. DECLARAR indevidas as cobranças 

efetuadas pela requerida; 2. CONDENAR as partes rés a restituir, em 

dobro, a quantia de R$ 1.050,84 (mil e cinquenta reais e oitenta e quatro 

centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do efetivo 

prejuízo, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação; 3. 

CONDENAR as partes rés ao pagamento de reparação por danos morais 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária, 

indexada pelo INPC, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, calculados, ambos, a partir do arbitramento, data na qual o 

dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado. 4. Conceder o 

benefício da justiça gratuita a parte autora. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 14 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012509-05.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ZARPELON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012509-05.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: SIRLEI ZARPELON 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. A 

sentença condenou a executada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, ambos, contados da data da sentença, mais danos 

materiais referente aos valores cobrados pelos serviços “Arrec. Terc. 

Suporte Acesso Remoto, corrigidos pelo índice do INPC e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, a contar da citação válida. A sentença foi 

homologada por este Juízo em data de 31/05/2017 (id. 58589000) e 

transitou em julgado sem interposição de recurso. A exequente promoveu 

o cumprimento da sentença, apresentando o cálculo/planilha no valor de 

R$ 2.655,27 (...), conforme se confere do Id. 9408491. A reclamada, por 

sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o 

argumento de que houve excesso na execução e apresentou como sendo 

correto o valor de R$ 2.370,26 (...). É o breve relato. Decido. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que merecem prosperar as alegações da 

parte executada, tendo em vista os recentes julgados pacificando a 

matéria quanto aos créditos em discussão. Pois bem. De acordo com o art. 

9º, II, da Lei nº 11.101/2005, o crédito deve ser atualizado até a data em 

que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do 

pedido de recuperação judicial, in verbis: Art. 9º A habilitação de crédito 

realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: 

(...) II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência 

ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; (...)” Da 

mesma forma, o art. 49, §2º, da legislação supracitada dispõe que todas 

as obrigações contraídas anteriormente à recuperação judicial estarão 

atreladas às condições contratadas e definidas em lei, inclusive no que 
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tange aos encargos. Acerca do tema, vejamos o magistério do professor 

Paulo F. C. Salles de Toledo em sua obra, Comentários à Lei de 

Recuperação de Empresas e Falência: “No inciso II, lê-se que o valor do 

crédito deve estar “atualizado até a data da decretação da falência ou do 

pedido de recuperação extrajudicial”. Quer isto dizer que essas são as 

datas a serem consideradas, a fim de que todos os credores possam 

receber um tratamento equânime. Desse modo, um crédito vencido há mais 

tempo, mas ainda exigível, é considerado pelo seu valor presente, 

equiparando-se, sob este prisma, àquele cujo vencimento coincidiu com a 

falência ou com o ajuizamento da recuperação judicial. Em reforço dessa 

observação, cumpre lembrar que o decreto de falência “determina o 

vencimento antecipado as dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e 

solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros.” 

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. 

JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de 

recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 

21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. 

O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão 

de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e 

correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação 

civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de 

créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em 

data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de 

vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados 

até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente 

violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições 

pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se 

o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não 

provido. (REsp 1662793 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifei). Nessa toada, o 

acolhimento da impugnação é medida que se impõe, para o fim de 

reconhecer a incidência dos juros de mora e correção monetária até a 

data da recuperação judicial da Oi S.A. (20/06/2016). Assim, julgo 

procedente a impugnação e torno válida a planilha apresentada no valor 

de R$ 2.370,26 (dois mil, trezentos e setenta reais e vinte seis centavos), 

constante na petição de Id. 20089454, na data em que foi apresentada. 

Decorrido o prazo recursal, cumpra-se na integra a decisão do evento 

n°19809358. Após, arquive-se os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 18 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004250-04.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DANIELA CRISTINA GOMES 

VIEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de “ação de obrigação de não 

fazer cumulada com repetição de indébito c/c tutela de urgência inaudita 

altera pars para fazer cessar os descontos previdenciários ilegais” 

proposta por DANIELA CRISTINA GOMES VIEIRA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. A parte 

Reclamante enseja a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno e sobre o adicional de 

insalubridade, bem como a restituição, em dobro, dos valores 

descontados, no total de R$ 2.762,26 (dois mil setecentos e sessenta e 

dois reais e vinte e seis centavos). Citados, o primeiro Reclamado Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação, em ID nº. 23025533. A segunda 

Reclamada MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV não apresentou 

defesa. É o breve relato. Decido. I. MÉRITO Compulsando os autos, 

verifica-se que este processo se encontra maduro para apreciação, por 

haver robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Primeiramente, rejeito a 

impugnação à concessão da justiça gratuita, uma vez que no sistema dos 

juizados especiais o processo é gratuito, na primeira fase. Dessa forma, 

só há interesse para o requerimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; portanto, legítima para responder por questões relacionadas à 

contribuição previdenciária, a partir da vigência da referida norma, em 

01/01/2015. Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior, ou seja, até 31/12/2014. Em síntese, a parte Reclamante relata 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. A 

Constituição Federal, em seu art. 40, implementa o custeio da previdência 

social, de cada ente público, com o pagamento de contribuição 

previdenciária. Verifica-se, assim, que, uma vez inserido no sistema 

contributivo, junto ao Regime Próprio de Previdência Social, ao servidor 

será concedida aposentadoria, com base no §3º, art. 40, da CF/88, qual 

seja: “§3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da 

sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como 

base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de 

que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei”. Da análise do excerto 

colacionado acima, tem-se que será utilizada, para cálculo dos proventos 

da aposentadoria do servidor, a remuneração utilizada como base para a 

contribuição previdenciária, como prescreve o §11, do art. 201, da 

Constituição Federal: Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: S 11. Os ganhos habituais do empregado, a 

qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição 

previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na 

forma da lei. Como é possível observar, a Constituição Federal autoriza a 

cobrança da contribuição previdenciária sobre todas as parcelas 

integrantes da remuneração dos servidores. No dispositivo legal 

supracitado, estabelece que apenas os ganhos habituais do empregado 

serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e 

consequente repercussão em benefícios. Nesse sentido, sendo certo que 

o regime previdenciário no qual se dará a aposentadoria é, por natureza, 

retributivo, a consequência natural do desatendimento dos requisitos 

atuariais é a ilegitimidade da incidência da contribuição previdenciária 

sobre as parcelas que não se incorporam aos benefícios futuros. Dessa 

forma, a contribuição previdenciária deve incidir somente sobre a 

remuneração mensal, não sendo legítimo que seja calculada sobre verbas 

que não serão convertidas a favor da parte Reclamante, quando da sua 

aposentadoria. Segundo o artigo 2º, §3º da Lei Complementar nº 202 de 

28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária 

dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do 

Estado de Mato Grosso, a alíquota de 11% incidirá sobre a remuneração 

total dos servidores civis e militares em atividade, não sendo incluídas na 

base de cálculo as verbas de caráter indenizatório. No entanto, a 

legislação não apresenta quais são as verbas de natureza remuneratória 

e quais são de natureza indenizatória, cabendo a doutrina e jurisprudência 

tratar do tema. Ante a divergência existente, sobre o assunto ora 

ventilado, no julgamento do RE 593.068, o Supremo Tribunal Federal 

decidiu, por maioria de votos, no dia 11/10/2018, a impossibilidade de 

incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas recebidas a título 

de adicionais do salário, como terço de férias, horas extras, adicional 

noturno e adicional de insalubridade, ante o caráter indenizatório dessas e 

a sua não incorporação na remuneração para fins de aposentadoria. 

Fixou-se, portanto, a tese do tema 163, na qual os valores pagos 

referentes ao adicional noturno e ao adicional de insalubridade não se 

incorporam à remuneração para efeitos de base cálculo e pagamento dos 

proventos da aposentadoria do servidor público, não havendo 

embasamento legal e jurisprudencial para, sobre tais parcelas, haver a 

incidência da referida contribuição previdenciária. No caso em comento, a 

parte Reclamante colacionou aos autos as fichas financeiras 
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comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno (período de 05/2014 a 12/2019) e sobre o adicional de 

insalubridade (período de 06/2014 a 06/2019). Assim, faz jus à restituição 

dos valores, haja vista ter sofrido cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, da análise do 

conjunto probatório, verifica-se a existência da cobrança de contribuição 

previdenciária em desconformidade. No tocante à concessão da tutela 

provisória, entendo presentes os requisitos necessários à sua 

concessão. Isso porque regularmente comprovada a retenção maior que a 

devida, bem como o perigo de dano, ante o risco de se manter reduzida 

verba de caráter alimentar. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Noutro giro, sobre o pedido de pagamento 

em dobro, desnecessárias maiores digressões, uma vez que a relação 

tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ. Destarte, não há que se falar em restituição 

dobrada, como pretende a parte Reclamante. II. DISPOSITIVO Ante o 

exposto: 1) DEFIRO o pedido de tutela provisória para determinar aos 

Reclamados que promovam a suspensão imediata da cobrança de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e o adicional 

noturno, pagos à Reclamante, sob pena de imposição de multa; 2) JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da Reclamante, com fulcro no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 2.1) DECLARAR a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e o 

adicional de insalubridade (Tema 163/STF); 2.2) CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO a restituir ao autor a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e sobre o 

adicional de insalubridade, nos meses 05/2014 a 12/2014, e à autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos valores 

descontados, a título de contribuição previdenciária sobre o adicional 

noturno e o adicional de insalubridade, a partir de 01/2015 até o efetivo 

cumprimento desta decisão, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Sem custas 

e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Encaminho 

o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para análise e 

homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. Publicado e 

registrado no PJE. Primavera do Leste, 17 de março de 2020. Jaqueline de 

Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste, 17 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1003319-98.2019.811.0037 Reclamante: ALANA BARBOSA DE SOUZA 

Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo 

está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por ALANA BARBOSA 

DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, inicialmente, tutela antecipada com o 

fim de obter o fornecimento dos medicamentos UROGESTRAN 200mg, 

INIBINA e BUSCODUO para tratamento durante o período gestacional, bem 

como demais tratamentos que se fizerem necessários (Inicial - Id. 

20911856). Foi deferida tutela antecipada em desfavor das partes 

Reclamadas para o fornecimento do medicamento pleiteado nos termos da 

inicial, bem como para a realização dos demais tratamentos posteriores 

que se fizerem necessários (Id. 21212671). Transcorrido o prazo sem 

cumprimento voluntário da decisão, foi deferido sequestro de numerário 

correspondente ao valor para aquisição dos medicamentos, somente em 

face do Estado de Mato Grosso (Id. 21930434). A parte Reclamante 

anexou Nota Fiscal comprovando a aquisição e retirada do medicamento 

(Id. 22396591), sendo o Estado de Mato Grosso intimado sobre a 

prestação de contas (Id. 22401383). O Estado de Mato Grosso NÃO 

apresentou contestação, ficando revel, ao passo que o Município de 

Primavera do Leste contestou no Id. 22834687. A parte Reclamante 

impugnou à contestação no Id. 23729677, tendo o Ministério Público 

manifestado pelo não acolhimento das preliminares e pela procedência do 

pedido (Id. 24211837). Passo ao exame em conjunto das Preliminares e do 

Mérito, por se inter-relacionarem. Pois bem. o Estado de Mato Grosso não 

contestou a ação, ficando, portanto, revel. Lado outro, imperioso ressaltar, 

que a despeito de suas limitações orçamentárias, o poder público deve 

garantir o mínimo existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade 

a determinados direitos sociais indispensáveis a uma vida digna. De 

acordo com o Ministro do STF, Celso de Mello: “(...) a noção de ‘mínimo 

existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). Ademais, é unânime na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “(...) A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (Grifei). Portanto, o mínimo existencial deve ser compreendido 

como um complexo de direitos básicos a serem garantidos pelo Estado, 

com o fim de assegurar a existência digna da pessoa humana, não 

podendo ser inviabilizado. Além disso, o direito à saúde é compreendido 

como um direito individual e coletivo. A dimensão individual do direito à 

saúde foi destacada pelo Ministro Celso de Mello, relator do AgR-RE n.º 

271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde como um direito público 

subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo 

e o Estado à uma relação jurídica obrigacional. A pretensão individual do 

direito à saúde visa justamente proteger o núcleo essencial desse direito 

frente à inércia do poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso 

universal à saúde. Por sua vez, o Município de Primavera do Leste 

defende, de forma preliminar, o reconhecimento de sua ilegitimidade 

passiva, bem como no mérito pleiteia o reconhecimento da 

responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso para o 

fornecimento de medicamento considerado de alto custo. Nesse ponto, 

importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade solidária 

entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em decorrência 

da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme decisão 

proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou 

conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária das partes Reclamadas, sendo que o pleito 
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inicial foi atendido por meio de tutela antecipada e bloqueio das contas do 

Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se do Receituário, 

Laudo Médico e demais documentos anexados, os quais instrumentalizam 

o processo, que o fornecimento dos medicamentos pleiteados era 

necessário para salvaguardar à saúde da parte Reclamante e o 

desenvolvimento sadio do feto, pois ela se encontrava em período 

gestacional e com alto risco para o desenvolvimento sadio do feto, diante 

do quadro clínico apresentado. Assim, os medicamentos pleiteados, por 

serem de elevado custo e não serem dispensados pelo SUS, bem como 

em razão da impossibilidade financeira da parte Reclamante, devem ser 

fornecidos pelo poder público para garantia dos preceitos constitucionais, 

especialmente da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Por 

outro lado, importante destacar que não foi demonstrado pelas 

Reclamadas qualquer fato ou circunstância que obstasse o pleito autoral. 

Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição 

Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados nos autos para 

reconhecer a responsabilidade solidária entre as Reclamadas quanto à 

obrigação de fornecer os medicamentos para tratamento durante a 

gestação nos termos da inicial e demais tratamentos posteriores 

decorrentes que se fizerem necessários desde que com prévia 

justificativa médica, pelo que confirmo a tutela de urgência deferida. 

Consigno que a tutela jurisdicional alcançou o seu objetivo, conforme se 

denota dos autos, sendo que a parte Reclamante anexou nota fiscal e o 

Estado de Mato Grosso foi intimado da prestação de contas. Caso exista 

saldo, expeça-se alvará em favor do Estado de Mato Grosso para zerar a 

conta judicial vinculada ao processo Sem custas e honorários, com base 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os 

efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, 

depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, 

carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos 

autos. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 18 de março de 2.020. 

Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

8010582-04.2015.811.0037 Reclamante: EDILUSIA DA SILVA Reclamados: 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, 

todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por EDILUSIA DA 

SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, visando, inicialmente, tutela antecipada para obter 

a realização de procedimento cirúrgico (Inicial - Id. 3338568). Foi deferida 

tutela antecipada em desfavor das partes Reclamadas, primeiro para a 

realização de avaliação com médico (Id. 3338590). Depois, concedida 

tutela para realização de cirurgia – Mastoplastia – (Id. 9098061), sendo 

efetivada por meio de sequestro de numerário na conta do Estado de Mato 

Grosso (Id. 10663003). A parte Reclamante anexou nota fiscal no Id. 

11324339, informando que seria efetuada a juntada posteriormente da 

nota faltante. Após, requereu-se a concessão de tutela complementar 

para realização de novo procedimento (Id.11404776), sendo deferida (Id. 

11655831). Foi efetivada por meio de sequestro de numerário na conta do 

ente estadual (Id. 12821319), juntando-se nota fiscal no Id. 13693017. O 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 3338617 e o 

Município de Primavera do Leste no Id. 3338638. Impugnação às 

contestações foi apresentada no Id. 3338657. Passo ao exame em 

conjunto das Preliminares e do Mérito, por se inter-relacionarem. Pois bem. 

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso alega ausência de interesse 

processual, por ser a saúde um direito social e não comportar pretensões 

individuais, bem como por comprometer os recursos públicos. Aduz 

também, que o Estado não pode desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob 

pena de ilegalidade, defendendo a aplicação da teoria da reserva do 

possível e das “escolhas trágicas” como fundamento para impedir que o 

Poder Judiciário atue no campo dos direitos sociais. Ainda, sustenta que a 

pretensão autoral compromete a isonomia e o acesso universal à saúde, 

por beneficiar um paciente em detrimento dos demais. Todavia, tais 

argumentos não merecem ser acolhidos. Primeiro, porque o Estado, a 

despeito de suas limitações orçamentárias, deve garantir o mínimo 

existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade a determinados 

direitos sociais indispensáveis a uma vida digna. De acordo com o Ministro 

do STF, Celso de Mello: “(...) a noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, 

por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e 

art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização 

revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em 

ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade 

e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o 

direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o 

direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 

direito à segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). 

Ademais, é unânime na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva 

do possível não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico 

de um direito fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “(...) A 

cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder 

Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - 

encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 

existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 

emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana 

(ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello)”. (Grifei). Portanto, o mínimo 

existencial deve ser compreendido como um complexo de direitos básicos 

a serem garantidos pelo Estado, com o fim de assegurar a existência 

digna da pessoa humana, não podendo ser inviabilizado. Segundo, dado 

que o direito à saúde é compreendido como um direito individual e coletivo. 

A dimensão individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso 

de Mello, relator do AgR-RE n.º 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à 

saúde como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das 

pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado à uma relação jurídica 

obrigacional. A pretensão individual do direito à saúde visa justamente 

proteger o núcleo essencial desse direito frente à inércia do poder Público, 

o que não viola a isonomia e o acesso universal à saúde. De outra banda, 

o Município de Primavera do Leste defende, de forma preliminar, o 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como no mérito pleiteia o 

reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso 

para o fornecimento de medicamento considerado de alto custo. Nesse 

ponto, importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade 

solidária entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em 

decorrência da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme 

decisão proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou 

conjuntamente. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária das partes Reclamadas, sendo que o pleito 

inicial foi atendido por meio de tutela antecipada e bloqueio das contas do 

Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se do Relatório Médico 

e dos documentos anexados, os quais instrumentalizam o processo, que a 
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realização dos procedimentos solicitados era necessária para 

salvaguardar à saúde e a qualidade de vida da parte Reclamante. 

Ademais, diante da impossibilidade financeira da parte Reclamante e da 

recusa dos entes públicos em fornecer o atendimento adequado, restou 

imprescindível a concessão de tutela judicial para garantia dos preceitos 

constitucionais, especialmente da dignidade da pessoa humana e do 

direito à saúde. Por outro lado, importante destacar que não foi 

demonstrado pelas Reclamadas qualquer fato ou circunstância que 

obstasse o pleito autoral. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais averbados 

nos autos para reconhecer a responsabilidade solidária entre as 

Reclamadas quanto à obrigação de providenciar a realização dos 

procedimentos médicos nos termos da inicial, bem como demais 

procedimentos necessários desde que devidamente justificados, pelo que 

confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela jurisdicional 

alcançou o seu objetivo, conforme se denota dos autos, sendo 

apresentadas notas fiscais e intimado o Estado de Mato Grosso da 

prestação de contas. Caso exista saldo, expeça-se alvará em favor do 

Estado de Mato Grosso a fim de zerar a conta judicial vinculada ao 

processo. Intime-se a parte Reclamante, por intermédio da Defensoria 

Pública, para que apresente a Nota Fiscal faltante relativo ao alvará 

expedido no Id. 10767790. Sem custas e honorários, com base nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o 

presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, 

mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. 

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Primavera do Leste-MT, 18 de março de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006037-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006037-68.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LIBERTARE COMUNIDADE 

TERAPEUTICA LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados 

Especiais Cíveis obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da 

Lei 9.099/95, bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c 

Enunciados 161 e 162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

que este processo se encontra maduro para apreciação, por haver 

robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME em face 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual se pleiteia o pagamento das despesas mensais 

provenientes da internação compulsória para o tratamento de dependência 

química do Sr. Felipe Michalski. O Município de Primavera do Leste alega 

ter se comprometido com o pagamento de somente 02 (dois) meses e 

atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade de custear o 

restante. O Estado de Mato Grosso apenas arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva. É o breve relato. Decido. I. PRELIMINAR DE MÉRITO – 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o segundo 

Reclamado arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o Município 

de Primavera do Leste como possuidor de capacidade processual para 

figurar solitariamente, nas ações motivadas por obrigações contratuais 

por ele assumidas. Importante salientar que a responsabilidade pela 

promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos 

do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte 

legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão do 

Estado de Mato Grosso como Reclamado, nesta ação, cujo objeto de 

discussão é a existência ou não de responsabilidade quanto ao 

pagamento de internação por dependência química, em comunidade 

terapêutica. Destarte, pelos fundamentos legais acima exarados, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso. 

Passo à análise do mérito. II. MÉRITO A parte Reclamante aduz ter firmado 

contrato com o Município de Primavera do Leste, por meio de licitação 

pregão 002/2014, processo nº. 012/2014, no qual atendia aos mandados 

judiciais de internação compulsória dos dependentes químicos usuários do 

Sistema Único de Saúde – SUS. No caso em comento, a parte Reclamante 

afirma ter realizado o tratamento por dependência química, do Sr. Felipe 

Michalski, por 06 (seis) meses, no período de 10/09/2015 a 10/03/2016, 

conforme determinação judicial, nos autos sob o nº. 

5159-05.2015.811.0037 – Código 151738, os quais tramitavam perante a 

Vara Única Criminal desta comarca. Conforme ata de registro de preços 

nº. 048/2014, contrato e termo aditivo, acostados à exordial, 

respectivamente, em ID’s nº. 25037896, 25037892 e 25037540, verifica-se 

existente o pacto contratual entre a parte Reclamante e o Município de 

Primavera do Leste, no qual foi acordado o pagamento de parcela mensal, 

no valor de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), em 

contrapartida aos serviços prestados. Como se observa nos documentos 

juntados pela Reclamante, em ID nº. 25037910, dentre eles, a alta médica 

feita pela Libertare Comunidade Terapêutica, essa prestou regularmente 

suas obrigações. O Município de Primavera do Leste, todavia, pagou 

apenas 02 (duas) prestações mensais, estando inadimplente com o 

período restante. Em razão disso, a parte Reclamante pugna o pagamento 

pelos Reclamados, do valor R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), 

referentes a 04 (quatro) meses de internação. Imperioso destacar que o 

ônus da prova incumbe aos Reclamados, quanto à existência de fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, nos 

termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Em sede de 

Contestação, em ID nº. 27307801, o primeiro Reclamado mencionou que, 

por convenção, responsabilizava-se pelo pagamento de apenas 02 (duas) 

parcelas da internação, sendo o Estado de Mato Grosso o responsável 

pelo custeio das demais. Diante disso, verifica-se que o primeiro 

Reclamado não afasta a existência do débito ou da relação contratual 

existente entre ele e a Reclamante, apenas atribui a responsabilidade pelo 

pagamento ao Estado de Mato Grosso. Da mesma forma, em sua defesa, 

em ID nº. 28495732, o segundo Reclamado não questionou a inadimplência 

das prestações, absteve-se, inclusive, de contestar o mérito. Sabe-se que 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos dos arts. 196 e 

198, da Constituição Federal, bem como que o Sistema Único de Saúde 

será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da 

União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 

outras fontes. Cabe, assim, a esses entes garantir aos cidadãos o 

fornecimento de tratamento indispensável à manutenção e ao 

restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro giro, a repartição de 

competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o 

Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras 

infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, 

não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados. Ante 

o exposto, entendo que o município de Primavera do Leste e o Estado de 

Mato Grosso são solidariamente responsáveis pelo débito objeto destes 

autos, referente à internação compulsória do Sr. Felipe Michalski, para 

tratamento de dependência química. Veja-se julgado colacionado adiante, 

o qual afirma a jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, quanto à responsabilidade solidária dos Entes 

Federados, no custeio dos serviços de saúde: [...].RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 307 de 1019



composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. 

Essa questão foi discutida no julgamento da STA 175-AgR, caso em que o 

Relator Ministro Gilmar Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu 

sobre o assunto: A competência comum dos entes da Federação para 

cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto 

do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados 

passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja 

pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de 

saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. 

(STF - ARE: 1242692 MS - MATO GROSSO DO SUL 

0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 

Julgamento: 11/11/2019, Data de Publicação: DJe-254 21/11/2019). 

(grifou-se). Outrossim, nota-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) 

se encontra pacificada, no sentido de que constitui obrigação solidária dos 

entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de 

medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 

Conforme julgado colacionado abaixo, a matéria ora ventilada também se 

encontra consolidada, na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS 

– PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO – DEPENDENTE QUÍMICO IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA 

– HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I. A 

saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República, 

existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes 

federados no fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas à sua 

efetividade. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um 

dos entes públicos, isolada ou conjuntamente. [...]. (N.U 

0001227-25.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020). 

(grifou-se). Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência 

pátria, entendo ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto 

ao débito discutido nestes autos. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

REJEITO a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado 

de Mato Grosso e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar os 

Reclamados, solidariamente, ao pagamento do montante de valor R$ 

6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), referentes a 04 (quatro) meses de 

tratamento de saúde indispensável, ao Sr. Felipe Michalski, consistente em 

internação compulsória em clínica especializada para tratamento de 

dependente químico, valor que deve ser corrigido monetariamente com 

base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com 

redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos a partir da citação. Sem 

custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para 

análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. 

Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 16 de março de 2020. 

Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste, 16 de março de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006042-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006042-90.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LIBERTARE COMUNIDADE 

TERAPEUTICA LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados 

Especiais Cíveis obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da 

Lei 9.099/95, bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c 

Enunciados 161 e 162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

que este processo se encontra maduro para apreciação, por haver 

robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME em face 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual se pleiteia o pagamento das despesas mensais 

provenientes da internação compulsória para o tratamento de dependência 

química do Sr. Lucas de Jesus Silva. O Município de Primavera do Leste 

alega ter se comprometido com o pagamento de somente 02 (dois) meses 

e atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade de custear o 

restante. O Estado de Mato Grosso apenas arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva. É o breve relato. Decido. I. PRELIMINAR DE MÉRITO – 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o segundo 

Reclamado arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o Município 

de Primavera do Leste como possuidor de capacidade processual para 

figurar solitariamente, nas ações motivadas por obrigações contratuais 

por ele assumidas. Importante salientar que a responsabilidade pela 

promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos 

do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte 

legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão do 

Estado de Mato Grosso como Reclamado, nesta ação, cujo objeto de 

discussão é a existência ou não de responsabilidade quanto ao 

pagamento de internação por dependência química, em comunidade 

terapêutica. Destarte, pelos fundamentos legais acima exarados, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso. 

Passo à análise do mérito. II. MÉRITO A parte Reclamante aduz ter firmado 

contrato com o Município de Primavera do Leste, por meio de licitação 

pregão 002/2014, processo nº. 012/2014, no qual atendia aos mandados 

judiciais de internação compulsória dos dependentes químicos usuários do 

Sistema Único de Saúde – SUS. No caso em comento, a parte Reclamante 

afirma ter realizado o tratamento por dependência química, do Lucas de 

Jesus Silva, por 09 (nove) meses, no período de 24/03/2015 a 24/12/2014, 

conforme determinação judicial, nos autos sob o nº. 

8890-43.2014.811.0037, os quais tramitavam perante a Vara Única 

Criminal desta comarca. Conforme ata de registro de preços nº. 048/2014, 

contrato e termo aditivo, acostados à exordial, respectivamente, em ID’s 

nº. 25042878, 25042873 e 25042869, verifica-se existente o pacto 

contratual entre a parte Reclamante e o Município de Primavera do Leste, 

no qual foi acordado o pagamento de parcela mensal, no valor de R$ 

1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), em contrapartida aos 

serviços prestados. Como se observa nos documentos juntados pela 

Reclamante, em IDs nº. 25043094, 25042889 e 25042887, dentre eles, a 

evolução de alta médica feita pela Libertare Comunidade Terapêutica, essa 

prestou regularmente suas obrigações. O Município de Primavera do 

Leste, todavia, pagou apenas 02 (duas) prestações mensais, estando 

inadimplente com o período restante. Em razão disso, a parte Reclamante 

pugna o pagamento pelos Reclamados, do valor R$ 11.550,00 (onze mil e 

quinhentos e cinquenta reais), referentes a 07 (sete) meses de 

internação. Imperioso destacar que o ônus da prova incumbe aos 

Reclamados, quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, nos termos do art. 373, II, do Código de 

Processo Civil. Em sede de Contestação, em ID nº. 27159762, o primeiro 

Reclamado mencionou que, por convenção, responsabilizava-se pelo 

pagamento de apenas 02 (duas) parcelas da internação, sendo o Estado 

de Mato Grosso o responsável pelo custeio das demais. Diante disso, 

verifica-se que o primeiro Reclamado não afasta a existência do débito ou 

da relação contratual existente entre ele e a Reclamante, apenas atribui a 

responsabilidade pelo pagamento ao Estado de Mato Grosso. Da mesma 

forma, em sua defesa, em ID nº. 28496133, o segundo Reclamado não 

questionou a inadimplência das prestações, absteve-se, inclusive, de 
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contestar o mérito. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, nos termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem 

como que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados-membros, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a 

esses entes garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento 

indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma 

solidária. Noutro giro, a repartição de competências, na prestação de 

serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União 

apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a 

sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade 

existente entre os entes federados. Ante o exposto, entendo que o 

município de Primavera do Leste e o Estado de Mato Grosso são 

solidariamente responsáveis pelo débito objeto destes autos, referente à 

internação compulsória do Sr. Lucas de Jesus Silva, para tratamento de 

dependência química. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Conforme julgado colacionado abaixo, 

a matéria ora ventilada também se encontra consolidada, na jurisprudência 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

– DEPENDENTE QUÍMICO IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I. A 

saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República, 

existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes 

federados no fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas à sua 

efetividade. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um 

dos entes públicos, isolada ou conjuntamente. [...]. (N.U 

0001227-25.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020). 

(grifou-se). Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência 

pátria, entendo ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto 

ao débito discutido nestes autos. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

REJEITO a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado 

de Mato Grosso e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar os 

Reclamados, solidariamente, ao pagamento do montante de valor R$ 

11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais), referente aos 07 (sete) 

meses de tratamento de saúde indispensável, ao Sr. Lucas de Jesus 

Silva, consistente em internação compulsória em clínica especializada para 

tratamento de dependente químico, valor que deve ser corrigido 

monetariamente com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos a partir da 

citação. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 16 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste, 16 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006039-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006039-38.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LIBERTARE COMUNIDADE 

TERAPEUTICA LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados 

Especiais Cíveis obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da 

Lei 9.099/95, bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c 

Enunciados 161 e 162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

que este processo se encontra maduro para apreciação, por haver 

robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME em face 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual se pleiteia o pagamento das despesas mensais 

provenientes da internação compulsória para o tratamento de dependência 

química do Sr. Gleidison Lima Martins. O Município de Primavera do Leste 

alega ter se comprometido com o pagamento de somente 02 (dois) meses 

e atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade de custear o 

restante. O Estado de Mato Grosso apenas arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva. É o breve relato. Decido. I. PRELIMINAR DE MÉRITO – 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o segundo 

Reclamado arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o Município 

de Primavera do Leste como possuidor de capacidade processual para 

figurar solitariamente, nas ações motivadas por obrigações contratuais 

por ele assumidas. Importante salientar que a responsabilidade pela 

promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos 

do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte 

legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão do 

Estado de Mato Grosso como Reclamado, nesta ação, cujo objeto de 

discussão é a existência ou não de responsabilidade quanto ao 

pagamento de internação por dependência química, em comunidade 

terapêutica. Destarte, pelos fundamentos legais acima exarados, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso. 

Passo à análise do mérito. II. MÉRITO A parte Reclamante aduz ter firmado 

contrato com o Município de Primavera do Leste, por meio de licitação 

pregão 002/2014, processo nº. 012/2014, no qual atendia aos mandados 

judiciais de internação compulsória dos dependentes químicos usuários do 

Sistema Único de Saúde – SUS. No caso em comento, a parte Reclamante 

afirma ter realizado o tratamento por dependência química, do Gleidison 

Lima Martins, por 06 (seis) meses, no período de 11/05/2015 a 11/11/2015, 

conforme determinação judicial, nos autos sob o nº. 

2277-46.2010.811.0037 – Código 69969, os quais tramitavam perante a 

Vara Única Criminal desta comarca. Conforme ata de registro de preços 
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nº. 048/2014, contrato e termo aditivo, acostados à exordial, 

respectivamente, em ID’s nº. 25040355, 25040351 e 25040349, verifica-se 

existente o pacto contratual entre a parte Reclamante e o Município de 

Primavera do Leste, no qual foi acordado o pagamento de parcela mensal, 

no valor de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), em 

contrapartida aos serviços prestados. Como se observa nos documentos 

juntados pela Reclamante, em IDs nº. 25040374, dentre eles, a alta médica 

feita pela Libertare Comunidade Terapêutica, essa prestou regularmente 

suas obrigações. O Município de Primavera do Leste, todavia, pagou 

apenas 02 (duas) prestações mensais, estando inadimplente com o 

período restante. Em razão disso, a parte Reclamante pugna o pagamento 

pelos Reclamados, do valor R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), 

referentes a 04 (quatro) meses de internação. Imperioso destacar que o 

ônus da prova incumbe aos Reclamados, quanto à existência de fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, nos 

termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Em sede de 

Contestação, em ID nº. 27157901, o primeiro Reclamado mencionou que, 

por convenção, responsabilizava-se pelo pagamento de apenas 02 (duas) 

parcelas da internação, sendo o Estado de Mato Grosso o responsável 

pelo custeio das demais. Diante disso, verifica-se que o primeiro 

Reclamado não afasta a existência do débito ou da relação contratual 

existente entre ele e a Reclamante, apenas atribui a responsabilidade pelo 

pagamento ao Estado de Mato Grosso. Da mesma forma, em sua defesa, 

em ID nº. 28496101, o segundo Reclamado não questionou a inadimplência 

das prestações, absteve-se, inclusive, de contestar o mérito. Sabe-se que 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos dos arts. 196 e 

198, da Constituição Federal, bem como que o Sistema Único de Saúde 

será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da 

União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 

outras fontes. Cabe, assim, a esses entes garantir aos cidadãos o 

fornecimento de tratamento indispensável à manutenção e ao 

restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro giro, a repartição de 

competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o 

Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras 

infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, 

não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados. Ante 

o exposto, entendo que o município de Primavera do Leste e o Estado de 

Mato Grosso são solidariamente responsáveis pelo débito objeto destes 

autos, referente à internação compulsória do Sr. Gleidison Lima Martins, 

para tratamento de dependência química. Veja-se julgado colacionado 

adiante, o qual afirma a jurisprudência já sedimentada, no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, quanto à responsabilidade solidária dos Entes 

Federados, no custeio dos serviços de saúde: [...].RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. 

Essa questão foi discutida no julgamento da STA 175-AgR, caso em que o 

Relator Ministro Gilmar Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu 

sobre o assunto: A competência comum dos entes da Federação para 

cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto 

do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados 

passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja 

pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de 

saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. 

(STF - ARE: 1242692 MS - MATO GROSSO DO SUL 

0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 

Julgamento: 11/11/2019, Data de Publicação: DJe-254 21/11/2019). 

(grifou-se). Outrossim, nota-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) 

se encontra pacificada, no sentido de que constitui obrigação solidária dos 

entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de 

medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 

Conforme julgado colacionado abaixo, a matéria ora ventilada também se 

encontra consolidada, na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS 

– PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO – DEPENDENTE QUÍMICO IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA 

– HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I. A 

saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República, 

existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes 

federados no fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas à sua 

efetividade. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um 

dos entes públicos, isolada ou conjuntamente. [...]. (N.U 

0001227-25.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020). 

(grifou-se). Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência 

pátria, entendo ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto 

ao débito discutido nestes autos. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

REJEITO a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado 

de Mato Grosso e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar os 

Reclamados, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 6.600,00 

(seis mil e seiscentos reais), referentes a 04 (quatro) meses de 

tratamento de saúde indispensável, ao Sr. Gleidison Lima Martins, 

consistente em internação compulsória em clínica especializada para 

tratamento de dependente químico, valor que deve ser corrigido 

monetariamente com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos a partir da 

citação. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 16 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste, 16 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006040-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006040-23.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LIBERTARE COMUNIDADE 

TERAPEUTICA LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados 

Especiais Cíveis obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da 

Lei 9.099/95, bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c 

Enunciados 161 e 162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

que este processo se encontra maduro para apreciação, por haver 

robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME em face 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual se pleiteia o pagamento das despesas mensais 

provenientes da internação compulsória para o tratamento de dependência 

química do Sr. Leandro de Souza. O Município de Primavera do Leste alega 

ter se comprometido com o pagamento de somente 02 (dois) meses e 

atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade de custear o 

restante. O Estado de Mato Grosso apenas arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva. É o breve relato. Decido. I. PRELIMINAR DE MÉRITO – 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o segundo 

Reclamado arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o Município 
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de Primavera do Leste como possuidor de capacidade processual para 

figurar solitariamente, nas ações motivadas por obrigações contratuais 

por ele assumidas. Importante salientar que a responsabilidade pela 

promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos 

do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte 

legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão do 

Estado de Mato Grosso como Reclamado, nesta ação, cujo objeto de 

discussão é a existência ou não de responsabilidade quanto ao 

pagamento de internação por dependência química, em comunidade 

terapêutica. Destarte, pelos fundamentos legais acima exarados, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso. 

Passo à análise do mérito. II. MÉRITO A parte Reclamante aduz ter firmado 

contrato com o Município de Primavera do Leste, por meio de licitação 

pregão 002/2014, processo nº. 012/2014, no qual atendia aos mandados 

judiciais de internação compulsória dos dependentes químicos usuários do 

Sistema Único de Saúde – SUS. No caso em comento, a parte Reclamante 

afirma ter realizado o tratamento por dependência química, do Sr. Leandro 

de Souza, por 06 (seis) meses, no período de 11/05/2015 a 11/11/2015, 

conforme determinação judicial, nos autos sob o nº. 

3213-13.2006.811.0037 – Código 40711, os quais tramitavam perante a 

Vara Única Criminal desta comarca. Conforme ata de registro de preços 

nº. 048/2014, contrato e termo aditivo, acostados à exordial, 

respectivamente, em ID’s nº. 25041969, 25041965 e 25041960, verifica-se 

existente o pacto contratual entre a parte Reclamante e o Município de 

Primavera do Leste, no qual foi acordado o pagamento de parcela mensal, 

no valor de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), em 

contrapartida aos serviços prestados. Como se observa nos documentos 

juntados pela Reclamante, em IDs nº. 25041978, dentre eles, a evolução 

de alta médica feita pela Libertare Comunidade Terapêutica, essa prestou 

regularmente suas obrigações. O Município de Primavera do Leste, 

todavia, pagou apenas 02 (duas) prestações mensais, estando 

inadimplente com o período restante. Em razão disso, a parte Reclamante 

pugna o pagamento pelos Reclamados, do valor R$ 6.600,00 (seis mil e 

seiscentos reais), referentes a 04 (quatro) meses de internação. 

Imperioso destacar que o ônus da prova incumbe aos Reclamados, quanto 

à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Reclamante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Em 

sede de Contestação, em ID nº. 27158800, o primeiro Reclamado 

mencionou que, por convenção, responsabilizava-se pelo pagamento de 

apenas 02 (duas) parcelas da internação, sendo o Estado de Mato Grosso 

o responsável pelo custeio das demais. Diante disso, verifica-se que o 

primeiro Reclamado não afasta a existência do débito ou da relação 

contratual existente entre ele e a Reclamante, apenas atribui a 

responsabilidade pelo pagamento ao Estado de Mato Grosso. Da mesma 

forma, em sua defesa, em ID nº. 26224904, o segundo Reclamado não 

questionou a inadimplência das prestações, absteve-se, inclusive, de 

contestar o mérito. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, nos termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem 

como que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados-membros, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a 

esses entes garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento 

indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma 

solidária. Noutro giro, a repartição de competências, na prestação de 

serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União 

apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a 

sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade 

existente entre os entes federados. Ante o exposto, entendo que o 

município de Primavera do Leste e o Estado de Mato Grosso são 

solidariamente responsáveis pelo débito objeto destes autos, referente à 

internação compulsória do Sr. Leandro de Souza, para tratamento de 

dependência química. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Conforme julgado colacionado abaixo, 

a matéria ora ventilada também se encontra consolidada, na jurisprudência 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

– DEPENDENTE QUÍMICO IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I. A 

saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República, 

existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes 

federados no fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas à sua 

efetividade. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um 

dos entes públicos, isolada ou conjuntamente. [...]. (N.U 

0001227-25.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020). 

(grifou-se). Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência 

pátria, entendo ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto 

ao débito discutido nestes autos. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

REJEITO a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado 

de Mato Grosso e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar os 

Reclamados, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 6.600,00 

(seis mil e seiscentos reais), referentes a 04 (quatro) meses de 

tratamento de saúde indispensável, ao Sr. Leandro de Souza, consistente 

em internação compulsória em clínica especializada para tratamento de 

dependente químico, valor que deve ser corrigido monetariamente com 

base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com 

redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos a partir da citação. Sem 

custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para 

análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. 

Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 16 de março de 2020. 

Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste, 16 de março de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006035-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006035-98.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LIBERTARE COMUNIDADE 

TERAPEUTICA LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados 

Especiais Cíveis obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da 

Lei 9.099/95, bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c 

Enunciados 161 e 162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

que este processo se encontra maduro para apreciação, por haver 

robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME em face 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual se pleiteia o pagamento das despesas mensais 

provenientes da internação compulsória para o tratamento de dependência 

química do Sr. Edmar Costa Rodrigues. O Município de Primavera do Leste 

alega ter se comprometido com o pagamento de somente 02 (dois) meses 

e atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade de custear o 

restante. O Estado de Mato Grosso apenas arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva. É o breve relato. Decido. I. PRELIMINAR DE MÉRITO – 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o segundo 

Reclamado arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o Município 

de Primavera do Leste como possuidor de capacidade processual para 

figurar solitariamente, nas ações motivadas por obrigações contratuais 

por ele assumidas. Importante salientar que a responsabilidade pela 

promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos 

do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte 

legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão do 

Estado de Mato Grosso como Reclamado, nesta ação, cujo objeto de 

discussão é a existência ou não de responsabilidade quanto ao 

pagamento de internação por dependência química, em comunidade 

terapêutica. Destarte, pelos fundamentos legais acima exarados, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso. 

Passo à análise do mérito. II. MÉRITO A parte Reclamante aduz ter firmado 

contrato com o Município de Primavera do Leste, por meio de licitação 

pregão 002/2014, processo nº. 012/2014, no qual atendia aos mandados 

judiciais de internação compulsória dos dependentes químicos usuários do 

Sistema Único de Saúde – SUS. No caso em comento, a parte Reclamante 

afirma ter realizado o tratamento por dependência química, do Sr. Edmar 

Costa Rodrigues, por 09 (nove) meses, no período de 12/09/2014 a 

12/06/2015, conforme determinação judicial, nos autos sob o nº. 

8890-43.2014.811.0037, os quais tramitavam perante a Vara Única 

Criminal desta comarca. Conforme ata de registro de preços nº. 048/2014, 

contrato e termo aditivo, acostados à exordial, respectivamente, em ID’s 

nº. 25036120, 25036108 e 25036104, verifica-se existente o pacto 

contratual entre a parte Reclamante e o Município de Primavera do Leste, 

no qual foi acordado o pagamento de parcela mensal, no valor de R$ 

1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), em contrapartida aos 

serviços prestados. Como se observa nos documentos juntados pela 

Reclamante, em IDs nº. 25036140, dentre eles, a evolução de alta médica 

feita pela Libertare Comunidade Terapêutica, essa prestou regularmente 

suas obrigações. O Município de Primavera do Leste, todavia, pagou 

apenas 02 (duas) prestações mensais, estando inadimplente com o 

período restante. Em razão disso, a parte Reclamante pugna o pagamento 

pelos Reclamados, do valor R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta 

reais), referentes a 07 (sete) meses de internação. Imperioso destacar 

que o ônus da prova incumbe aos Reclamados, quanto à existência de 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, nos 

termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Em sede de 

Contestação, em ID nº. 27141075, o primeiro Reclamado mencionou que, 

por convenção, responsabilizava-se pelo pagamento de apenas 02 (duas) 

parcelas da internação, sendo o Estado de Mato Grosso o responsável 

pelo custeio das demais. Diante disso, verifica-se que o primeiro 

Reclamado não afasta a existência do débito ou da relação contratual 

existente entre ele e a Reclamante, apenas atribui a responsabilidade pelo 

pagamento ao Estado de Mato Grosso. Da mesma forma, em sua defesa, 

em ID nº. 28495700, o segundo Reclamado não questionou a inadimplência 

das prestações, absteve-se, inclusive, de contestar o mérito. Sabe-se que 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos dos arts. 196 e 

198, da Constituição Federal, bem como que o Sistema Único de Saúde 

será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da 

União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 

outras fontes. Cabe, assim, a esses entes garantir aos cidadãos o 

fornecimento de tratamento indispensável à manutenção e ao 

restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro giro, a repartição de 

competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o 

Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras 

infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, 

não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados. Ante 

o exposto, entendo que o município de Primavera do Leste e o Estado de 

Mato Grosso são solidariamente responsáveis pelo débito objeto destes 

autos, referente à internação compulsória do Sr. Edmar Costa Rodrigues, 

para tratamento de dependência química. Veja-se julgado colacionado 

adiante, o qual afirma a jurisprudência já sedimentada, no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, quanto à responsabilidade solidária dos Entes 

Federados, no custeio dos serviços de saúde: [...].RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. 

Essa questão foi discutida no julgamento da STA 175-AgR, caso em que o 

Relator Ministro Gilmar Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu 

sobre o assunto: A competência comum dos entes da Federação para 

cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto 

do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados 

passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja 

pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de 

saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. 

(STF - ARE: 1242692 MS - MATO GROSSO DO SUL 

0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 

Julgamento: 11/11/2019, Data de Publicação: DJe-254 21/11/2019). 

(grifou-se). Outrossim, nota-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) 

se encontra pacificada, no sentido de que constitui obrigação solidária dos 

entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de 

medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 

Conforme julgado colacionado abaixo, a matéria ora ventilada também se 

encontra consolidada, na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS 

– PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO – DEPENDENTE QUÍMICO IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA 

– HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I. A 

saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República, 

existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes 

federados no fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas à sua 

efetividade. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um 

dos entes públicos, isolada ou conjuntamente. [...]. (N.U 

0001227-25.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020). 

(grifou-se). Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência 

pátria, entendo ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto 

ao débito discutido nestes autos. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

REJEITO a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado 

de Mato Grosso e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar os 

Reclamados, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 11.550,00 

(onze mil quinhentos e cinquenta reais), referentes a 07 (sete) meses de 

tratamento de saúde indispensável, ao Sr. Edmar Costa Rodrigues, 

consistente em internação compulsória em clínica especializada para 
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tratamento de dependente químico, valor que deve ser corrigido 

monetariamente com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos a partir da 

citação. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 16 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste, 16 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE ZANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT15652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ELIAS MALUF OAB - SP76122 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001276-28.2018.811.0037 Reclamante: ROSIMEIRE ZANETTI Reclamada: 

ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Indenizatória 

proposta por ROSIMEIRE ZANETTI em desfavor da ETHIOPIAN AIRLINES 

ENTERPRISE, visando obter reparação pelos danos materiais e morais 

suportados em razão do atraso no voo internacional fornecido pela 

empresa Reclamada (Inicial - Id. 12091965). Audiência de conciliação 

restou inexitosa (Id. 16850860), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 16823592. Impugnada a contestação pela parte 

Reclamante (Id. 16996674), vieram os autos conclusos. Preliminares. Pois 

bem. Preliminarmente, a parte Reclamada alegou que deve ser aplicada ao 

caso a Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do 

Consumidor, por se tratar de transporte aéreo internacional. Sobre o tema, 

o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão, com repercussão geral, 

admitindo aplicação da Convenção Internacional em detrimento da 

Legislação Consumerista, somente em relação à indenização por danos 

materiais, cuja ementa destaco a seguir: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM REPERCUSSÃO GERAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO 

MATERIAL. LIMITAÇÃO. ANTINOMIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO DE MÉRITO. É 

aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e 

demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às 

condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em 

voos internacionais. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos 

termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, 

têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (...). 

(Tema 210. Info. 866 – STF. RE 636331/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, 

julgamento em 25.5.2017. (RE-636331). (Grifei). Entendeu a Suprema 

Corte, que a proteção ao direito do consumidor não é a única que deve 

orientar a ordem econômica, isto porque o legislador constituinte 

estabeleceu no art. 178 da CF a observância aos tratados sobre o 

transporte aéreo internacional. A Convenção de Montreal, que modificou a 

Convenção de Varsóvia, foi incorporada ao direito interno pelo Decreto n°. 

5.910/2006, sendo que possui o mesmo status do Código de Defesa do 

Consumidor, isto é, de Lei Ordinária. Portanto, pelo critério da 

especialidade, aplica-se a norma internacional. Ressalta-se, contudo, que 

a Convenção não tratou sobre indenização por dano moral, razão pela 

qual, quanto à essa matéria, deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor, limitando-se a aplicação das regras internacionais apenas em 

relação ao pedido de dano material. A esse respeito, o Min. Celso de Mello 

expõe que: “a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão 

somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano 

moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz 

qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a 

imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente 

com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação 

por dano moral”. Mérito. Dano Material. A parte Reclamante sustenta, que 

em razão do atraso do voo internacional contratado junto à parte 

Reclamada, sofreu prejuízos de ordem material no montante de R$ 

4.227,93 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e três 

centavos), devidamente atualizados até a data de 7/3/2018. Aponta, que o 

valor do dano material se refere às despesas com alimentação, 

transporte, perda de duas diárias no hotel Marina Byblos no Emirados de 

Dubai e passagens aéreas. A parte Reclamada, por sua vez, alega que o 

atraso no voo da Reclamante ocorreu por força maior, isto é, devido à 

necessidade de manutenção da aeronave que se encontrava com 

problemas técnicos. Ademais, argumenta que não procede o pedido de 

reembolso das passagens, tendo em vista que a passageira foi realocada 

em outro voo para o mesmo destino, sem custo adicional. Conforme 

exposto inicialmente, aplicam-se, quanto ao dano material, os Tratados 

Internacionais que regulam a matéria, em especial, a Convenção de 

Montreal. Nesse sentido, dispõe o art. 19: O transportador é responsável 

pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, 

bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável 

pelo dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos 

adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para 

evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais 

medidas. (grifei). A norma internacional traz duas hipóteses em que o 

transportador poderá se exonerar da responsabilidade pelo dano: I – se 

PROVAR que adotou todas as medidas necessárias para evitar o dano; ou 

II – se PROVAR que lhes foi impossível adotar qualquer destas medidas. 

Ora, no caso em concreto, a parte Reclamada justificou que o atraso 

ocorreu em virtude de problemas técnicos na aeronave, porém não trouxe 

aos autos qualquer documento que comprovasse o fato. A despeito disso, 

ficou demonstrado que a empresa Reclamada NÃO adotou todas as 

medidas necessárias para evitar o dano ou que lhe foi impossível adotar 

tais medidas. Ora, embora tenha oferecido hotel e jantar à passageira, a 

empresa Reclamada NÃO disponibilizou transporte para o hotel e 

TAMPOUCO arcou com as demais refeições necessárias, diante do atraso 

de aproximadamente quinze horas. Tais despesas foram comprovadas 

pela Reclamante (Id. 12092316). Em relação às diárias no Hotel Marina 

Byblos no Emirados de Dubai, foi relatado pela Reclamante que ela 

reservou as diárias para os dias 19/10/2017 a 26/10/2017 (08 dias), 

totalizando o valor de R$ 1.720,00 (mil setecentos e vinte reais). Todavia, 

a passagem contratada inicialmente tinha como data de chegada em Dubai, 

o dia 20/10/2017 às 3:10h (Id. 12092168 e 12092064). Portanto, a própria 

Reclamante contratou os serviços ciente que perderia uma diária. Assim, 

em razão do atraso no voo, ocorreu apenas a perda da diária do dia 

20/10/2017 (uma diária), correspondente a R$ 215,00 (duzentos e quinze 

reais). Por fim, no que tange à restituição das passagens aéreas, não há 

qualquer motivo para impô-la, tendo em vista que os serviços foram 

realizados, sendo a passageira realocada em outro voo da mesma classe 

contratada inicialmente, sem qualquer custo adicional. Quantum 

Indenizatório. O art. 22, item 1, da Convenção de Montreal, limita o valor da 

indenização pelo dano material à 4.150 Direitos Especiais de Saque (DES), 

que são instrumentos monetários criados pelo FMI (Fundo Monetário 

Internacional). No art. 23, a norma internacional dispõe que, para o Estado 

Membro do FMI, a conversão da moeda nacional em DES, decorrente de 

ação judicial, se dará de acordo com o método de avaliação adotado pela 

instituição. Assim, aplicando-se a regra da conversão, verifica-se que o 

limite indenizatório fixado pela norma seria de aproximadamente R$ 

28.000,00 (vinte e oito mil reais). Conforme exposto, restou demonstrado 

dano material apenas em relação às despesas com translado e 

alimentação no valor de R$ 174,50 (cento e cinquenta reais e cinquenta 

centavos), bem como quanto à perda de uma diária no hotel Marina Byblos 

no importe de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), totalizando R$ 389,50 

(trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), valor este dentro 

do limite fixado pela norma internacional. Dano Moral. Consoante debatido 

preliminarmente, em relação ao dano moral não se aplica a norma 
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internacional, devendo incidir as regras do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria: 

TJ/RJ – AP. 0013504-33.2017; TJ/MS – AC. 0845050-13.2017; TJ/SP – AP. 

1062636-13.2017; da qual destaco decisão do TJ/DF: PROCESSUAL CIVIL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO 

INTERNACIONAL. DANO MORAL. REGRAMENTO LEGAL APLICÁVEL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES BÁSICAS NAS PRIMEIRAS HORAS DE ATRASO. NÃO 

COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. O RE nº 636.331/RJ versa, tão somente, sobre a 

limitação da indenização por danos materiais em caso de extravio de 

bagagem em voos internacionais, não se aplicando, portanto, à 

indenização por danos morais. 2. No que se refere ao arbitramento dos 

danos morais, tendo em vista a relação de consumo entre as partes, 

prevalece o Código de Defesa do Consumidor (...) (Apelação 

0001920-39.2016.8.07.0014. Des. Arnoldo Camanho. Pub.: 13/08/2018). 

(Grifei). Assim, incide a responsabilidade objetiva, prescindindo-se da 

prova de culpa ou dolo por parte do fornecedor, conforme disciplina o art. 

14 do CDC. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça fixou algumas 

circunstâncias a serem observadas para averiguação da ocorrência do 

dano moral, a saber: “I - averiguação acerca do tempo que se levou para a 

solução do problema, isto é, a real duração do atraso; II - se a companhia 

aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; III - se 

foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte 

da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à 

ocasião; IV - se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, 

etc.) quando o atraso for considerável; V - se o passageiro, devido ao 

atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, 

dentre outros” (Resp. 1584465/MG. Rel. Nancy Andrighi). No caso em tela, 

percebe-se que o voo atrasou por tempo superior ao razoável, isto é, por 

cerca de quinze horas, pois marcado para sair às 2:35h do dia 

19/10/2017, sendo que saiu apenas às 17:00h do mesmo dia. Ademais, 

ficou demonstrado nos autos que a parte Reclamada não ofertou 

alternativas para melhor atender a passageira, bem como não ofereceu 

suporte material adequado, pois a parte Reclamante teve que arcar com 

custos de alimentação e transporte. Ainda, em decorrência do atraso, a 

parte Reclamante acabou por chegar no seu destino um dia após o 

previsto, perdendo um dia de diária no hotel, bem como um dia de lazer no 

local desejado. Por essas razões, em atenção aos critérios fixados pelo 

Colendo STJ, verifica-se a ocorrência de dano moral. No que concerne ao 

valor do dano, é certo que deve atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da 

condenação. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c art.19 da Convenção de Montreal 

c/c art. 14 do CDC, OPINO: a) Pelo acolhimento PARCIAL da preliminar 

alegada pela parte Reclamada, para o fim de aplicar a Convenção de 

Montreal apenas no que tange à apreciação do pedido de dano material. b) 

Pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido de dano material, o qual fixo no 

valor de R$ 389,50 (trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta 

centavos), incidindo correção monetária pelo índice INPC a partir do evento 

danoso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. c) Pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido de dano moral, que fixo no importe de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo correção monetária pelo índice INPC e 

juros de mora de 1% a.m. ambos a partir do arbitramento, data na qual o 

dano foi aferido e quantificado. Sem custas e honorários, com base nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Serve 

a presente como carta precatória, carta, mandado de intimação, ofício, 

conforme dados constantes nos autos. Primavera do Leste/MT, 15 de 

março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Primavera do 

Leste-MT, 18 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito
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Processo: 1003348-85.2018.8.11.0037 Reclamante: Jose Henrique Xavier 

Dahlem Reclamada: Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de 

Primavera do Leste Ltda. (Unic Educacional Ltda.) SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição 

inicial que cursou pós-graduação (Segurança do Trabalho) junto à 

Reclamada, bem como, que as mensalidades cobradas eram 

representadas pelo valor de R$ 400,00. No entanto, o Autor relatou que os 

alunos recebiam da instituição um bônus por adimplemento, o qual 

implicava em um desconto de R$ 60,00 na parcela mensal. O Postulante 

informou que, por um equívoco, mesmo tendo o direito ao referido 

desconto, acabou realizando o pagamento integral da 1ª parcela (R$ 

400,00), motivo pelo qual, acordou com a instituição Ré que a última 

mensalidade seria de R$ 280,00 (considerando tanto o desconto mensal a 

que tinha direito quanto o valor pago à mais na 1ª mensalidade). O 

Demandante relatou que, apesar de ter providenciado o pagamento do 

valor de R$ 280,00 (com o desconto de R$ 120,00, conforme 

anteriormente combinado), passou a receber incansáveis ligações de 

cobrança (chegando a mais de 30 ligações diárias) e, mesmo tendo 

tentado solucionar a questão por intermédio do PROCON, não obteve êxito. 

O Reclamante ressaltou ainda que, embora tenha finalizado o seu curso 

(pós-graduação) em dezembro/2016, bem como, protocolado uma 

solicitação de certificado de conclusão na data de 05/07/2017, até o 

momento o referido documento não lhe foi entregue, o que, 

consequentemente, está comprometendo a realização de parcerias com 

empresas atuantes em “segurança do trabalho”, pois, não tem como 

comprovar a pós-graduação na referida área. Por entender que os fatos 

acima mencionados estão lhe proporcionando prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada sustentou que o Reclamante não detém direito 

em obter o almejado certificado, pois, se encontra reprovado em várias 

matérias de sua pós-graduação. A instituição Ré esclareceu que o 

primeiro pagamento do Autor foi realizado após o vencimento, motivo pelo 

qual, não obteve o desconto. Já no que se refere a última prestação, a 

Reclamada ressaltou que o próprio Autor reconheceu ter feito o 

pagamento de apenas R$ 280,00 (ou seja, um valor inferior à 

mensalidade), motivo pelo qual, o aluno está sendo cobrado. A Postulada 

destacou que, segundo conversas mantidas entre o autor e a atendente 

da instituição, o Reclamante foi informado que faltavam módulos a serem 

cursados. Além disso, a Demandada defendeu que os protocolos 

apresentados pelo Autor não comprovam à efetiva entrega do TCC e a 

aprovação dos referidos módulos faltantes, não havendo de se falar em 

entrega de diploma. A Reclamada destacou que toda a situação foi 

ocasionada por culpa exclusiva do Reclamante, bem como, que apenas 

exerceu regularmente o seu direito (não tendo praticado nenhum ato 

ilícito), razão pela qual, entende que inexistem danos morais indenizáveis. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das 

pretensões inaugurais, conforme será devidamente fundamentado. - Das 

cobranças indevidas e do dano moral: Embora a Reclamada tenha 

sustentado em sua contestação que o 1º pagamento realizado pelo Autor 

foi feito após o seu vencimento (o que, a princípio, justificaria a ausência 

do desconto na 1ª mensalidade), bem como, que o pagamento da última 
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mensalidade foi feito a menor, tenho que a tese defensiva, neste ponto, 

não detém absolutamente nenhum fundamento. Conforme pode ser 

facilmente visualizado nos documentos anexos ao Id. nº 13316365, o 

Reclamante realizou o pagamento da 1ª mensalidade na data de 

26/03/2014, ou seja, antes mesmo do seu vencimento (28/03/2014), motivo 

pelo qual, o aluno realmente fazia jus ao desconto de pontualidade 

concedido pela instituição de ensino. Ademais, apesar das provas anexas 

ao Id. nº 13316375 demonstrarem que o Autor realmente promoveu o 

pagamento de um valor inferior (R$ 280,00) àquele que estava registrado 

no boleto (R$ 400,00), não subsistem dúvidas para duvidar da 

verossimilhança da versão inicial. Isso porque, segundo consta do 

conteúdo do e-mail anexo ao Id. nº 13316407, a própria atendente da 

instituição Ré reconheceu que o desconto correspondente à 1ª 

mensalidade (a qual foi adimplida de forma integral pelo aluno) seria 

cumulado com o desconto correspondente à última prestação, ou seja, 

que seria devido pelo Reclamante em junho/2016 apenas o valor de R$ 

280,00 (duzentos e oitenta reais). A fim de corroborar o alegado, oportuno 

transcrever um pequeno trecho do e-mail alhures mencionado: “Boa Tarde! 

Talita preciso que você me mande o último boleto do aluno José Henrique 

Xavier Dahlem referente a pós em engenharia de segurança do trabalho. 

Pois neste último boleto ficou acertado de você dar o desconto da primeira 

parcela que o mesmo pagou o valor integral da mensalidade. Mensalidade 

é 400,00 menos o desconto do convênio de 60,00 = 340,00 menos 60,00 

da primeira parcela = 280,00. Fico no aguardo. Att,”. (Destaquei). 

Outrossim, de suma importância registrar o conteúdo da solicitação 

formalizada pela preposta da instituição de ensino (Sra. Talita Roberta 

Valeriano), documento este que se encontra anexo ao Id. nº 13316421: 

“Por gentileza, gostaria que verificassem a parcela 24/24 do mesmo, pois 

conforme pagamento em anexo o mesmo devia apenas R$ 280,00 reais, 

no qual foi pago no dia 10/06/2016, devido o desconto que não obteve na 

primeira parcela (01/24) que pagou o boleto cheio de R$ 400,00 reais, 

então neste caso o desconto que não foi concedido na primeira parcela foi 

lançado para a última, sendo assim o mesmo realizou o pagamento 

conforme orientação da coordenação da época.”. (Destaquei). A meu ver, 

diante das provas supracitadas, não subsistem dúvidas de que o 

Reclamante se encontra totalmente adimplente perante a Reclamada, pois, 

o pagamento do valor de R$ 280,00 (correspondente à última mensalidade 

do curso de pós-graduação) foi realizado de acordo com as orientações 

fornecidas pela própria instituição de ensino, motivo pelo qual, todas as 

cobranças posteriores realizadas em detrimento do aluno se revelaram 

indevidas. A princípio, uma simples cobrança indevida não se prestaria em 

contribuir com qualquer ofensa à personalidade do Reclamante (até 

mesmo porque não foram apresentadas provas mínimas de que o 

consumidor realmente chegou a receber 30 ligações diárias), pois, 

consoante pacífico entendimento jurisprudencial, tal situação não passa 

de um dissabor cotidiano. No entanto, conforme pode ser observado na 

manifestação incidental anexa ao Id. nº 17084223, o Reclamante 

apresentou provas de que a famigerada mensalidade vencida em 

junho/2016 (a qual, reitero, foi adimplida em um valor inferior por 

orientações da própria instituição, que possibilitou a cumulação do 

benefício não usufruído na primeira mensalidade, a qual foi paga sem 

qualquer desconto, com àquele que incidiria sobre a última prestação) 

motivou a inclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

o que, definitivamente, não pode ser ignorado. Em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como o Reclamante fossem prejudicados. Portanto, considerando que a 

instituição de ensino não se atentou ao valor que deveria ser cobrado na 

última mensalidade (R$ 280,00, já computado os descontos devidos ao 

aluno) e que, registra-se, foi pontualmente pago pela pessoa do 

Reclamante, entendo que tanto as cobranças quanto a anotação creditícia 

efetivada em detrimento do Reclamante se revelaram totalmente ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), amparando a pretensão indenizatória 

submetida à apreciação deste juízo. No que tange à reparação do dano, 

por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Postulante, mesmo tendo honrado o pagamento de suas mensalidades sob 

a orientação da própria instituição, ainda assim teve o seu nome 

negativado indevidamente perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Nesse sentido, segue destacada uma decisão colegiada contemplada pelo 

TJSP: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA 

EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

MENSALIDADE PAGA ANTES DO VENCIMENTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APELO 

IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Ao encaminhar o nome da autora ao 

serviço de proteção ao crédito, sem atentar para o fato de que a 

mensalidade se encontrava paga, assumiu a ré as consequências de sua 

iniciativa, cabendo-lhe arcar com os resultados respectivos. A 

negativação foi indevida porque a parcela já estava quitada. 2. A 

inadequada anotação em banco de dados de serviço de proteção ao 

crédito constitui causa de aflição e angústia, manifestações que 

identificam o dano moral, ante a perspectiva do risco de virem a ocorrer 

graves repercussões na vida da pessoa. (...). (TJ-SP - AC: 

10015794020188260032 SP 1001579-40.2018.8.26.0032, Relator: Antonio 

Rigolin, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 08/05/2019).”. (Destaquei). No que concerne à prova 

do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, 

consoante entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única de Mato 

Grosso (Súmula 22), a inscrição indevida do consumidor junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, ou 

seja, aquele que dispensa a sua comprovação. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada 

uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). - 

Da ausência de entrega do certificado de conclusão: Já no que se refere 

à pretensão obrigacional perseguida pela parte Autora, entendo que 

mesma, com a devida vênia, não reivindica a guarida jurisdicional. Apesar 

de a Reclamada ter sustentado que a ausência de entrega do “Certificado” 

ocorreu em razão do Autor ter reprovado por falta em alguns módulos de 

seu curso (Conversa anexa ao Id. nº 15911201), o fato é que não foi 

anexada à defesa a cópia de nenhuma “lista de presença” oficial (ou seja, 

assinadas por todos os alunos que frequentaram cada um dos módulos e 

ainda, pelos professores da instituição), limitando-se a Ré em apresentar 

apenas a impressão de uma tela sistêmica sem qualquer assinatura da 

pessoa responsável pelo curso de pós-graduação (ou seja, um 

documento de cunho unilateral e totalmente questionável), motivo pelo 

qual, a justificativa apresentada pela IES não se sustenta. No entanto, de 

forma diversa do que ocorre com documentos oficiais que permanecem 

em poder da instituição de ensino (como por exemplo a famigerada “Lista 

de Presença”), entendo que não há nenhuma possibilidade de exigir da 

Reclamada o comprovante de entrega do “TCC”, pois, considerando que a 

mesma defende que o referido trabalho não lhe foi entregue, a mesma não 
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teria como comprovar um fato negativo. Não se pode olvidar que, apesar 

de ser um direito básico inerente à pessoa do consumidor, a inversão do 

ônus da prova não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de 

eximir a pessoa do Reclamante da obrigação de apresentar provas 

mínimas acerca dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do 

CPC). Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência do 

TJRO: “Apelação cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não 

recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso 

desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor (inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, 

devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a 

parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que 

tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos 

de existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). In casu, da exegese dos 

documentos que instruíram a petição inicial, independentemente de o Autor 

ter postulado formalmente pela emissão do certificado de conclusão de 

curso, o fato é que não foi apresentada absolutamente nenhuma prova de 

que o “TCC” foi efetivamente entregue à instituição Demandada e ainda, o 

documento anexo ao Id. nº 13316407 não se presta a tal mister (pois, a 

“Impressão de chamado” guarda relação com o suporte 

financeiro/arrecadação da instituição Ré), razão pela qual, reitero, o 

pedido de entrega do almejado certificado não comporta acolhimento. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para 

DECLARAR a inexistência de qualquer dívida relacionada à última 

mensalidade do curso de pós-graduação (vencida em junho/2016), bem 

como, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização 

por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 

405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. 

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor do 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 12 de março 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004793-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEQUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

RODRIGO MATEUS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004793-07.2019.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Em síntese, cuida-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por José 

Pequeno da Silva, através da Defensoria Púbica Estadual, em face do 

Município de Primavera do Leste e Estado de Mato Grosso, visando a 

realização de internação conforme informado na exordial. A parte autora 

não tem mais interesse na ação (ID 28884746). É o sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pelo(a) requerente, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Cumpra-se Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. Submeto 

a análise desta Sentença ao Juiz Togado. Primavera do Leste/MT, 03 de 

março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CARMEN LAGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE DE OLIVEIRA MENDONCA OAB - PR70844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1000744-20.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

GUILHERME FERREIRA DA SILVA PARTE AUTORA: CARMEN LAGNI 

PARTE RÉ: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA SENTENÇA Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e materiais. Fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Insta salientar que é 

considerado consumidor a pessoa que adquire o produto ou utiliza o 

produto, é o que dispõe o art. 2º do CDC, assim o autor Guilherme Ferreira 

da Silva é parte legítima para propor a ação com a proprietária do 

automóvel senhora Carmen Lagni, pois ambos utilizavam o veículo de 

acordo com a narração dos fatos lançados na inicial, sendo assim, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade ativa em face do primeiro requerente. Mérito O 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. É fato incontroverso que a 

parte autora adquiriu um veículo FORD Ranger, em 01/11/2018, que 

posteriormente o veículo apresentou falha em uma viagem, constata-se 

que as partes autoras narraram que o automóvel ficou sete dias na 

concessionária. Acerca do prazo para o reparo o art. 18, §1º, do CDC 

concede o prazo de trinta dias para o fornecedor reparar o produto, 

sendo assim, de acordo com a narração dos fatos da inicial não houve 

abuso por parte da requerida. Diante disso, inexiste o dever de indenizar 

na medida que não houve afronta ao preceito da legislação consumerista. 

A simples falha no bem automotor não gera de forma automático o direito a 

indenização, pois a lei concedeu prazo para o fornecedor reparar o bem, 

sem qualquer ônus desde que respeitado o prazo legal. Pontua-se que a 

parte autora já está na posse do bem que foi devidamente reparado, não 

havendo em que se falar em ato ilícito para ensejar a reparação por dano 

moral e material. Outrossim, ainda que se tenha superado o prazo de trinta 

dias no reparo, tal fato não causa por si só ofensa capaz de gerar o dano 

moral. Posto que o dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão 

à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita 

agressão, não basta qualquer contrariedade. Em remate, os pleitos 

autorais não merecem amparo. Dispositivo Ante o exposto, afastada a 

preliminar de ilegitimidade ativa, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA das 

pretensões contidas na inicial e pela extinção do processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 
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dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 18 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005771-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILSON SIVIRINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005771-52.2017.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Em síntese, cuida-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Luzimar Maria da Silva Santos em favor de Ailson Sivirino dos Santos, 

através da Defensoria Púbica Estadual, em face do Município de Primavera 

do Leste e Estado de Mato Grosso, visando a realização de internação 

conforme informado na exordial. A parte autora não tem mais interesse na 

ação (ID 23890448). É o sucinto relatório. Fundamento e decido. 

Considerando a manifestação da parte autora requerendo a extinção do 

feito, haja vista que o paciente não se encontra mais neste Estado, 

entendo necessária a extinção do feito conforme requerido. Ante o 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Cumpra-se Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. Submeto 

a análise desta Sentença ao Juiz Togado. Primavera do Leste/MT, 03 de 

março de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006043-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006043-75.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LIBERTARE COMUNIDADE 

TERAPEUTICA LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados 

Especiais Cíveis obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da 

Lei 9.099/95, bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c 

Enunciados 161 e 162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

que este processo se encontra maduro para apreciação, por haver 

robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME em face 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual se pleiteia o pagamento das despesas mensais 

provenientes da internação compulsória para o tratamento de dependência 

química do Sr. Thiago Soares. O Município de Primavera do Leste alega ter 

se comprometido com o pagamento de somente 02 (dois) meses e atribui 

ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade de custear o restante. O 

Estado de Mato Grosso apenas arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. 

É o breve relato. Decido. I. PRELIMINAR DE MÉRITO – DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Como mencionado acima, o segundo Reclamado arguiu 

preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o Município de Primavera do 

Leste como possuidor de capacidade processual para figurar 

solitariamente, nas ações motivadas por obrigações contratuais por ele 

assumidas. Importante salientar que a responsabilidade pela promoção do 

direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos do artigo 

196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). 

Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima 

para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão do 

Estado de Mato Grosso como Reclamado, nesta ação, cujo objeto de 

discussão é a existência ou não de responsabilidade quanto ao 

pagamento de internação por dependência química, em comunidade 

terapêutica. Destarte, pelos fundamentos legais acima exarados, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso. 

Passo à análise do mérito. II. MÉRITO A parte Reclamante aduz ter firmado 

contrato com o Município de Primavera do Leste, por meio de licitação 

pregão 002/2014, processo nº. 012/2014, no qual atendia aos mandados 

judiciais de internação compulsória dos dependentes químicos usuários do 

Sistema Único de Saúde – SUS. No caso em comento, a parte Reclamante 

afirma ter realizado o tratamento por dependência química, do Sr. Thiago 

Soares, por 09 (nove) meses, no período de 18/03/2015 a 18/12/2015, 

conforme determinação judicial, nos autos sob o nº. 

990-72.2015.811.0037 – Código 142641, os quais tramitavam perante a 

Vara Única Criminal desta comarca. Conforme ata de registro de preços 

nº. 048/2014, contrato e termo aditivo, acostados à exordial, 

respectivamente, em ID’s nº. 25043975, 25043973 e 25043972, verifica-se 

existente o pacto contratual entre a parte Reclamante e o Município de 

Primavera do Leste, no qual foi acordado o pagamento de parcela mensal, 

no valor de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), em 

contrapartida aos serviços prestados. Como se observa no ofício nº. 

595/2015 do Juízo Criminal à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, 

na cópia de depoimento do paciente na Defensoria Pública e na 

Declaração feita pela Libertare Comunidade Terapêutica, em ID nº. 

25043977, a Reclamante prestou regularmente suas obrigações. O 

Município de Primavera do Leste, todavia, pagou apenas 02 (duas) 

prestações mensais, estando inadimplente com o período restante. Em 

razão disso, a parte Reclamante pugna o pagamento pelos Reclamados, 

do valor R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais), referentes 

a 07 (sete) meses de internação. Imperioso destacar que o ônus da prova 

incumbe aos Reclamados, quanto à existência de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, nos termos do art. 

373, II, do Código de Processo Civil. Em sede de Contestação, em ID nº. 

27307825, o primeiro Reclamado apresentou ofício do Secretário Municipal 

de Saúde ao Juízo Criminal (ID nº. 27307840), no qual menciona a 

existência de protocolo com o Poder Judiciário, em que o Município de 

Primavera do Leste se responsabilizaria pelo pagamento de apenas 02 

(duas) parcelas da internação, sendo o Estado de Mato Grosso o 

responsável pelo custeio das demais. Diante disso, verifica-se que o 

primeiro Reclamado não afasta a existência do débito ou da relação 

contratual existente entre ele e a Reclamante, apenas atribui a 

responsabilidade pelo pagamento ao Estado de Mato Grosso. Da mesma 

forma, em sua defesa, em ID nº. 26224905, o segundo Reclamado não 

questionou a inadimplência das prestações, absteve-se, inclusive, de 

contestar o mérito. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, nos termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem 

como que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados-membros, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a 

esses entes garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento 

indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma 

solidária. Noutro giro, a repartição de competências, na prestação de 

serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União 

apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a 

sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade 

existente entre os entes federados. Ante o exposto, entendo que o 
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município de Primavera do Leste e o Estado de Mato Grosso são 

solidariamente responsáveis pelo débito objeto destes autos, referente à 

internação compulsória do Sr. Thiago Soares, para tratamento de 

dependência química. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente.[...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Conforme julgado colacionado abaixo, 

a matéria ora ventilada também se encontra consolidada, na jurisprudência 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

– DEPENDENTE QUÍMICO IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I. A 

saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República, 

existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes 

federados no fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas à sua 

efetividade. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um 

dos entes públicos, isolada ou conjuntamente. [...]. (N.U 

0001227-25.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020). 

(grifou-se). Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência 

pátria, entendo ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto 

ao débito discutido nestes autos. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

REJEITO a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado 

de Mato Grosso e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar os 

Reclamados, solidariamente, ao pagamento do montante de valor R$ 

11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais), referente aos 07 (sete) 

meses de tratamento de saúde indispensável, ao Sr. Thiago Soares, 

consistente em internação compulsória em clínica especializada para 

tratamento de dependente químico, valor que deve ser corrigido 

monetariamente com base no IPCA-E e juros de mora, segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos a partir da 

citação. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 13 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste, 13 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006038-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006038-53.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LIBERTARE COMUNIDADE 

TERAPEUTICA LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados 

Especiais Cíveis obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da 

Lei 9.099/95, bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c 

Enunciados 161 e 162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

que este processo se encontra maduro para apreciação, por haver 

robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME em face 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual se pleiteia o pagamento das despesas mensais 

provenientes da internação compulsória para o tratamento de dependência 

química do Sr. Gean de Oliveira Souza. O Município de Primavera do Leste 

alega ter se comprometido com o pagamento de somente 02 (dois) meses 

e atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade de custear o 

restante. O Estado de Mato Grosso apenas arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva. É o breve relato. Decido. I. PRELIMINAR DE MÉRITO – 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o segundo 

Reclamado arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o Município 

de Primavera do Leste como possuidor de capacidade processual para 

figurar solitariamente, nas ações motivadas por obrigações contratuais 

por ele assumidas. Importante salientar que a responsabilidade pela 

promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos 

do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte 

legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão do 

Estado de Mato Grosso como Reclamado, nesta ação, cujo objeto de 

discussão é a existência ou não de responsabilidade quanto ao 

pagamento de internação por dependência química, em comunidade 

terapêutica. Destarte, pelos fundamentos legais acima exarados, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso. 

Passo à análise do mérito. II. MÉRITO A parte Reclamante aduz ter firmado 

contrato com o Município de Primavera do Leste, por meio de licitação 

pregão 002/2014, processo nº. 012/2014, no qual atendia aos mandados 

judiciais de internação compulsória dos dependentes químicos usuários do 

Sistema Único de Saúde – SUS. No caso em comento, a parte Reclamante 

afirma ter realizado o tratamento por dependência química, do Sr. Gean de 

Oliveira Souza, por 09 (nove) meses, no período de 18/03/2015 a 

18/11/2015, conforme determinação judicial, nos autos sob o nº. 

9096-57.2014.811.0037 – Código 138126, os quais tramitavam perante a 

Vara Única Criminal desta comarca. Conforme ata de registro de preços 

nº. 048/2014, contrato e termo aditivo, acostados à exordial, 

respectivamente, em ID’s nº. 25039054, 25039044 e 25039041, verifica-se 

existente o pacto contratual entre a parte Reclamante e o Município de 

Primavera do Leste, no qual foi acordado o pagamento de parcela mensal, 

no valor de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), em 

contrapartida aos serviços prestados. Como se observa nos documentos 

juntados pela Reclamante, em ID nº. 25039073, dentre eles, a alta médica 

feita pela Libertare Comunidade Terapêutica, essa prestou regularmente 

suas obrigações. O Município de Primavera do Leste, todavia, pagou 

apenas 02 (duas) prestações mensais, estando inadimplente com o 

período restante. Em razão disso, a parte Reclamante pugna o pagamento 

pelos Reclamados, do valor R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta 
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reais), referentes a 07 (sete) meses de internação. Imperioso destacar 

que o ônus da prova incumbe aos Reclamados, quanto à existência de 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, nos 

termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Em sede de 

Contestação, em ID nº. 27141847, o primeiro Reclamado apresentou ofício 

do Secretário Municipal de Saúde ao Juízo Criminal, no qual menciona a 

existência de protocolo com o Poder Judiciário, em que o Município de 

Primavera do Leste se responsabilizaria pelo pagamento de apenas 02 

(duas) parcelas da internação, sendo o Estado de Mato Grosso o 

responsável pelo custeio das demais. Diante disso, verifica-se que o 

primeiro Reclamado não afasta a existência do débito ou da relação 

contratual existente entre ele e a Reclamante, apenas atribui a 

responsabilidade pelo pagamento ao Estado de Mato Grosso. Da mesma 

forma, em sua defesa, em ID nº. 26224903, o segundo Reclamado não 

questionou a inadimplência das prestações, absteve-se, inclusive, de 

contestar o mérito. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, nos termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem 

como que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados-membros, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a 

esses entes garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento 

indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma 

solidária. Noutro giro, a repartição de competências, na prestação de 

serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União 

apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a 

sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade 

existente entre os entes federados. Ante o exposto, entendo que o 

município de Primavera do Leste e o Estado de Mato Grosso são 

solidariamente responsáveis pelo débito objeto destes autos, referente à 

internação compulsória do Sr. Gean de Oliveira Souza, para tratamento de 

dependência química. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Conforme julgado colacionado abaixo, 

a matéria ora ventilada também se encontra consolidada, na jurisprudência 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

– DEPENDENTE QUÍMICO IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I. A 

saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República, 

existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes 

federados no fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas à sua 

efetividade. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um 

dos entes públicos, isolada ou conjuntamente. [...]. (N.U 

0001227-25.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020). 

(grifou-se). Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência 

pátria, entendo ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto 

ao débito discutido nestes autos. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

REJEITO a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado 

de Mato Grosso e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar os 

Reclamados, solidariamente, ao pagamento do montante de valor R$ 

11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais), referente aos 07 (sete) 

meses de tratamento de saúde indispensável, ao Sr. Gean de Oliveira 

Souza, consistente em internação compulsória em clínica especializada 

para tratamento de dependente químico, valor que deve ser corrigido 

monetariamente com base no IPCA-E e juros de mora, segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos a partir da 

citação. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 13 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Intimem-se 

as partes da sentença. Primavera do Leste, 13 de março de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000007-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOACIR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1000007-17.2019.8.11.0037. SENTENÇA Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Em síntese, alegou a parte autora que esta 

sendo cobrado indevidamente pelo requerido por que inclusive já foi 

devidamente quitada. Isso porque, foram abertos dois procedimentos 

oriundos do mesmo débito, sendo, portanto, indevida. Requereu ao final a 

procedência da demanda para declarar a inexistência do débito discutido 

nos autos, bem como a condenação do requerido no pagamento de danos 

morais a fim de reparar o dano sofrido (ID n. 17257053). Em contestação, 

a parte requerida alegou que no presente caso, o ônus da prova é 

incumbido a parte autora e não a parte requerida, ao passo que aquela 

não teria acostados aos autos documentos capazes de comprovar as 

suas alegações. Requerendo ao final, a total improcedência da ação (ID n. 

18731353). A parte autora apresente impugnação à contestação, 

requerendo a total procedência da ação, haja vista que comprovou o fato 

constitutivo do direito que alega nesta ação (ID n. 22825848). 

Compulsando os autos e diante dos documentos angariados na exordial, 

resta evidente que a procedência da ação é medida adequada. Dos 

documentos juntados aos autos, que a cobrança encontra-se em 

duplicidade, sendo importante ressaltar que, parte dos documentos 

colacionados aos autos é oriunda da própria Fazenda Pública, que 

detalham os valores recebidos indevidamente após a data de solicitação 

da exoneração do autor. Sendo que o documento C.I 
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1424/2014/SUGP/CMM/SEDUC-MT remetido da Gerência de Movimentação 

para Assessora Jurídica (Id 17257056) descreve com clareza a situação 

do autor. É possível notar que se trata de dois processos de exoneração 

com protocolos nº 538563/2012 e nº 129187/2013. Sendo que nos dois, 

houve pagamento indevido pelo Estado de Mato Grosso à parte autora. O 

processo referente ao protocolo n. 538563/2012, após compensação da 

dívida com o pagamento das verbas indenizatórias devidas ao requerente, 

acarretou debito líquido negativo de R$798,90 (setecentos e noventa e oito 

reais e noventa centavos). O processo referente ao protocolo n. 

129187/2013 apurou o débito junto ao Estado de Mato Grosso, no 

montante de R$10.271,83 (dez mil duzentos e setenta e um reais e oitenta 

e três centavos). Como, em um primeiro momento, não houve pagamento 

dos débitos pelo autor, estes deram origem a CDA nº201412386 e a CDA 

nº2014714, o que possivelmente gerou a duplicidade. No Termo de 

Confissão de débito inscrito em dívida ativa e requerimento de 

parcelamento PGE-nº2494/2010 – Termo nº 005812 (Id 17257057), o autor 

parcelou o saldo devedor referente à CDA nº201412386, no montante de 

R$14.596,64 (quatorze mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e 

quatro centavos), cujos comprovantes de pagamento estão juntados nos 

autos, acarretando com isso a quitação de seu débito quanto aos 

pagamentos indevidos após as exonerações. No entanto, subsiste, a CDA 

nº 2014714 protestada e que é objeto deste processo. Além disso, o 

requerido não contestou os fatos descrito na exordial, somente alegando 

a improcedência da ação, já que incumbia parte autora comprovar o 

alegado. Contudo, a requerida não trouxe aos autos qualquer documento 

que comprovasse a legitimidade da divida discutida nos autos. Logo, 

comprovada a irregularidade na prestação do serviço, caracterizada está 

a conduta ilícita da reclamada e o dano sofrido pelo reclamante, traduzido 

esse na situação vexatória vivenciada pelo mesmo. Os artigos 186 e 927 

ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285). A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação com resolução do mérito 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito inscrito na CDA n 

2014714 discutida nos autos e CONDENAR o reclamado ao pagamento de 

indenização de cunho moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o 

arbitramento desta sentença, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com os artigos 54 e 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 

09 de março de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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LESTE LTDA. (REQUERIDO)
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Processo: 1006506-51.2018.8.11.0037 Reclamante: Franciele Lourencette 

Reclamada: Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de Primavera do 

Leste Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a 

necessidade de serem produzidas outras provas (seja documental, 

testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do 

CPC/2015). Fundamento e decido. Da preliminar: - Da competência para 

julgamento do presente feito – Dever de Declaração de Incompetência – 

Remessa para a Justiça Federal: Com a devida vênia às considerações 

preliminares ventiladas pela Reclamada, entendo que as mesmas não 

comportam acolhimento. In casu, tratando-se o vínculo existente entre as 

partes de uma relação consumerista, bem como, considerando que a 

pretensão indenizatória da Reclamante é proveniente de uma suposta 

falha na prestação dos serviços por parte da instituição de ensino 

(demora para a expedição de diploma) e ainda, não subsistindo 

absolutamente nenhum interesse da União que justifique a transferência 

do feito para a Justiça Federal, entendo que a preliminar arguida merece 

ser rejeita. Visando respaldar a sucinta fundamentação supracitada, 

segue colacionada uma decisão proveniente do TJMS: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – DEMORA NA ENTREGA 

DO DIPLOMA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO 

PROVIDO. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar 

demanda cujo objetivo é determinar que a instituição privada de ensino 

superior proceda a entrega do diploma ao aluno, não havendo razões para 

o deslocamento da competência para a Justiça Federal, mormente quando 

inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço 

público pela União. (TJ-MS - AI: 14015186920198120000 MS 

1401518-69.2019.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data 

de Julgamento: 30/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

03/06/2019).”. (Destaquei). Da prejudicial de mérito: - Da prescrição: Não 

obstante a explanação apresentada pela instituição de ensino Ré, tenho 

que as mesmas devem ser igualmente refutadas. A meu ver, a pretensão 

indenizatória inaugural não se submete aos prazos previstos pelo artigo 

206, § 3º, V, do Código Civil ou pelo artigo 27 do CDC, pois, o prejuízo 

suportado pela Postulante (decorrente da suposta omissão da instituição 

de ensino em entregar à acadêmica o almejado diploma) se prolonga no 

tempo, não sendo alcançada pela prescrição. Nesse sentido, segue 

transcrita uma decisão do TJDF: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE MÉRITO PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÁ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA NA ENTREGA DO CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE 

DO QUANTUM REPARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As razões do 

recurso estão voltadas exclusivamente ao quantum reparatório referente 

aos danos morais. 2. Afasto a preliminar de prescrição, visto que o dano 

moral sofrido pela parte autora se protrai no tempo, não sendo alcançado 

pela prescrição alegada. Ademais, com a revelia da requerida, 

tornaram-se incontroversos os fatos narrados na inicial. (...). (TJ-DF - 

ACJ: 20130310208054 DF 0020805-42.2013.8.07.0003, Relator: ALVARO 

LUIZ CHAN JORGE, Data de Julgamento: 05/08/2014, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 26/09/2014).”. (Destaquei). Ante o exposto, rejeito a 

prejudicial de mérito arguida pela Reclamada. Do mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial que, na data de 05/12/2008, concluiu o curso 

de “Fisioterapia” junto à Reclamada, no entanto, passados mais de 10 

anos, a instituição de ensino ainda não providenciou a expedição do 

diploma da graduação. A Autora relatou que, ao longo dos anos, 

diligenciou junto à Reclamada no intuito de solicitar administrativamente a 
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emissão do seu diploma, no entanto, não obteve êxito. Por entender que 

os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, 

a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada reconheceu a conclusão 

do curso pela Reclamante em 05/12/2008, todavia, de forma diversa das 

considerações iniciais, sustentou que não houveram inúmeras solicitações 

do diploma, bem como, que somente em 09/07/2018 a Reclamante 

formalizou o requerimento do referido documento. A instituição Ré 

defendeu não ter praticado nenhum ato ilícito, bem como, que não existe lei 

que regule o prazo para entrega de tal documento e ainda, que não pode 

ser responsabilizada, pois, a demora decorreu por culpa exclusiva da 

parte Autora (por não ter solicitado oportunamente a entrega do 

documento). Por fim, a Reclamada alegou que inexistem danos morais a 

serem indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acerco documental 

colacionado aos autos, tenho que o direito milita em favor das pretensões 

inaugurais. Conforme pode ser observado no “Certificado de Conclusão” 

anexo à inicial, não subsistem dúvidas de que a Reclamante colou grau na 

instituição de ensino Ré na longínqua data de 05/12/2008. Ademais, de 

suma importância consignar que, apesar de a Reclamante ter tentado 

obter administrativamente a emissão de seu diploma, somente após o 

ajuizamento da presente demanda (ou seja, quase 10 anos após a 

conclusão do curso) e ainda, por força de uma decisão liminar (Id. nº 

15889232), a instituição Ré se dignou em cumprir o seu mister. Data 

máxima vênia à contestação protocolizada nos presentes autos, entendo 

que as considerações ventiladas pela Reclamada não só se revelaram 

genéricas, como também, apenas fizeram emergir a patente falha na 

prestação dos seus serviços. A meu ver, quando um aluno/consumidor 

conclui um curso superior junto a qualquer estabelecimento de ensino, o 

fornecedor de serviços educacionais detém a obrigação de expedir o 

diploma de conclusão em um prazo razoável e ainda, independentemente 

de solicitação formal, haja vista que, além de ser um direito do acadêmico, 

o referido documento se revela imprescindível para que fins de possibilitar 

ao consumidor alçar melhores condições no mercado de trabalho. Ainda 

que a Reclamada tente se eximir de suas responsabilidades, oportuno 

alvitrá-la que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

norteadas pelo princípio do interesse econômico), a mesma assume todos 

os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as 

diligências administrativas que se faziam necessárias para fins de evitar 

que consumidores com a Reclamante fossem prejudicados, o que, 

definitivamente, não é o caso dos autos. Portanto, em não havendo 

nenhum subsídio apto a amparar os argumentos exarados na 

contestação, entendo que a incontestável omissão da instituição Ré em 

fornecer à Reclamante um documento (diploma comprobatório da 

conclusão de curso superior) que lhe é devido por direito se revelou 

totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, tenho plena 

convicção de que a Reclamada deve ser responsabilizada pelos 

infortúnios vivenciados pela consumidora (decorrente do atraso 

injustificado na entrega do diploma). No que concerne à reparação do 

dano, por se tratar de uma relação consumerista, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

comprovação do elemento culpa. O Código do Consumidor preceitua em 

seu artigo 14 que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a omissão da 

Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em muito, a esfera 

de um mero dissabor cotidiano), pois, a Reclamante foi compelida a 

aguardar injustificadamente por aproximadamente 10 (dez) anos para, 

enfim, ter em mãos o almejado diploma de conclusão de seu curso e ainda, 

reitera-se, fato este que somente ocorreu por intermédio do ajuizamento 

de uma demanda judicial. A fim de corroborar toda a fundamentação 

supracitada, seguem colacionadas algumas jurisprudências pátrias: 

“CONSUMIDOR. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. DANO QUE 

ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. RESPONSABILIDADE CIVIL 

CONFIGURADA. DANO MORAL PRESENTE. 1) A demora para expedição 

de diploma de graduação, quando impede a parte autora de exercer suas 

atividades profissionais, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e 

caracteriza o dano moral indenizável. (...). 3) Recurso conhecido e não 

provido. 4) Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 

00541460320188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de 

Julgamento: 27/02/2020, Turma recursal).”. (Destaquei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CONFIGURAÇÃO - DEMORA 

INJUSTIFICADA - DANO MORAL - PRESENÇA - DEVER DE INDENIZAR. - 

Para configurar a responsabilidade civil do prestador de serviço, não há 

que se perquirir a ocorrência de culpa, tendo em vista cuidar-se de 

responsabilidade objetiva - Há dano moral se a Instituição de Ensino 

Superior, de modo injustificado, atrasa, por longo período, a entrega do 

diploma, impedindo o formado de usufruir das prerrogativas e benefícios 

de sua formação. (TJ-MG - AC: 10702160073756001 MG, Relator: Mota e 

Silva, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020).”. 

(Destaquei). Tempestivo ressaltar que a prova do abalo extrapatrimonial 

suportado pela Reclamante não se revela necessária, pois, em se tratando 

de dano in re ipsa (presumido), o prejuízo imaterial está concatenado à 

própria existência do ato ilícito, o qual, reitero, nesta demanda se revela 

incontestável. O posicionamento jurisprudencial é pacífico no tocante ao 

entendimento de que o dano moral decorrente do atraso na entrega de 

diploma prescinde de prova, conforme pode ser visualizado pelo julgado 

que segue abaixo: “APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PRECEITO COMINATÓRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – 

PROCEDÊNCIA – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA – DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – NÃO ACOLHIDO - VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE – PROCEDENCIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – A PARTIR DA SUA FIXAÇÃO - 

RECURSO DESPROVIDO. (...). Não há como afastar o dano moral 

decorrente da conduta negligente da requerida/apelante no atraso 

injustificado para a expedição do diploma de conclusão do curso, o qual 

dispensa prova concreta do prejuízo sofrido, pois se trata de dano moral 

in re ipsa, tampouco tal fato pode ser considerado mero aborrecimento do 

dia-a-dia, pois atinge a honra subjetiva do indivíduo/apelado. (...). (Ap 

149806/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2015).”. (Destaquei). Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar os fundamentos acima, segue destacada 

uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar, bem como, a 

prejudicial de mérito arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ), e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Por fim, 

RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 15889232 e ainda, 
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DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante 

(artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 13 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério 

Juiz de Direito
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M. S. RODRIGUES WACHHOLZ & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1007068-60.2018.8.11.0037 Reclamante: M. S. Rodrigues 

Wachholz & CIA LTDA - ME Reclamado: Alessandra Ferreira dos Santos 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte 

requerente que é credora da parte Requerida no importe de R$ 590,30 

(quinhentos e noventa reais e trinta centavos), referente a duas notas 

promissórias, conforme documentos acostados à inicial, estando este 

débito em aberto até a propositura da ação. Denota-se que a parte 

requerida, mesmo sendo devidamente citada em 04.12.2018, ID 17524875, 

não compareceu à audiência de conciliação, realizada em 02.04.2019, bem 

como deixou de apresentar justificativa e defesa ao feito. Assim destaco 

que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte 

reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, 

ou ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência 

de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é 

que, há um débito que se encontra sem pagamento. Desta forma, 

reconheço a dívida principal em cobrança no valor de R$ 590,30 

(quinhentos e noventa reais e trinta centavos). Pelo exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, consolidando a dívida inadimplida no importe de R$ R$ 

590,30 (quinhentos e noventa reais e trinta centavos), referente as notas 

anexadas na inicial, e por consequência, CONDENO a parte requerida a 

pagar, à parte requerente tal valor, corrigido monetariamente pelo INPC e 

juros simples de 1% a.m. desde os respectivos vencimentos. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 18 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006660-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1006660-69.2018.8.11.0037 Parte Reclamante: MT Office 

Indústria e Comércio LTDA - ME Parte Reclamada: Oportuna Serviços e 

Terceirizações LTDA – EPP Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. A parte Requerente 

ajuizou a presente demanda, visando receber um débito em aberto 

deixado pela parte Requerida. A parte Requerente informou que a parte 

Requerida efetuou o pagamento do débito, conforme ID 16311096, 

requerendo assim a extinção do feito. A parte Requerida manifestou no 

feito e informou que realizou o acordo extrajudicial e também requereu a 

extinção do feito. Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo extrajudicial 

firmado entre as partes, nos termos do art. 487, III, b), do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Diante do acordo entabulado entre as partes JULGO 

EXTINTO o feito e determino a remessa deste ao arquivo. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005253-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. MINUZZI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA TESSARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1005253-28.2018.8.11.0037 Reclamante: G. I. Minuzzi ME 

Reclamado: Daniela Tessaro Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

In casu, aduz a parte requerente que é credora da parte Requerida no 

importe de R$ 2.186,50 (dois mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta 

centavos), referente à compra de produtos efetivada, conforme 

documentos acostados à inicial, estando este débito em aberto até a 

propositura da ação. Denota-se que a parte requerida, devidamente citada 

em 25.10.2018, ID 16825917, compareceu à audiência de conciliação, 

realizada em 19.12.2018, contudo deixou de apresentar defesa ao feito. 

Assim destaco que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações 

em que a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do 

artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de 

conciliação ou audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte 

requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. Compulsando-se os 

autos, o que se tem de concreto é que, há um débito que se encontra sem 

pagamento. Desta forma, reconheço a dívida principal em cobrança no 

valor de R$ 2.186,50 (dois mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta 

centavos). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando a 

dívida inadimplida no importe de R$ 2.186,50 (dois mil cento e oitenta e seis 

reais e cinquenta centavos), referente as notas anexadas na inicial, e por 

consequência, CONDENO a parte requerida a pagar, à parte requerente tal 
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valor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros simples de 1% a.m. 

desde os respectivos vencimentos. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 18 de março de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005985-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR GHEDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO(A))

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT7671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1005985-09.2018.8.11.0037 Reclamante: Edemar Ghedini 

Reclamada: TAM Linhas Aéreas S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Aduz a parte requerente que adquiriu o voo com saída de 

Cuiabá/MT para Maceió/AL, com conexão no aeroporto de Brasília/DF. 

Afirma que seu voo atrasou na saída de Maceió o que fez com que 

perdesse sua conexão para o destino final, assim teve um atraso de 

aproximadamente 14 (quatorze) horas do que fora previamente 

contratado, portanto, pleiteia indenização por dano moral pelos transtornos 

causados em razão do referido atraso. A parte requerida contesta a parte 

Requerente alegando que o atraso se deu em decorrência de necessidade 

de readequação da malha aérea. Afirma que realocou a parte Requerente 

no próximo voo cumprindo as resoluções da ANAC, assim não há nos 

autos elementos que sejam capazes de ensejar indenização a título de 

dano moral. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Neste contexto, resta 

incontroverso que houve atraso no voo do trecho de volta da parte Autora 

de aproximadamente quatorze horas, uma vez que estava previsto a sua 

chegada no destino no dia 13.11.2017, às 19:40h, contudo devido ao 

atraso chegou apenas no dia 14.11.2017, às 08:00h. Destaco que não 

restou comprovado pela cia aérea que houve uma das excludentes 

previstas na lei que justifique o atraso do voo previamente contratado, 

assim resta claro que o atraso no voo gera danos passíveis de 

ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente sofreu com o atraso de seu voo. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: RECURSO 

INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO. 7 HORAS. 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. RISCO DO 

EMREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. No caso em exame, os embaraços elencados 

pela reclamada – necessidade de manutenção não programada – se 

inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do 

risco do empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve ser 

mantido o quantum indenizatório que atende aos parâmetros da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 132575320168110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016) Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples 

de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 06.12.2018 – 

por se tratar de responsabilidade contratual. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 18 de março de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007553-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AIME ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007553-60.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AIME ALVES DE CARVALHO 
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REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Compulsando os autos, verifica-se que este processo se 

encontra maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, 

o qual prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. É o breve relato. Decido. Trata-se de Ação Ordinária de 

obrigação de fazer com tutela de urgência proposta por AIMÉ ALVES DE 

CARVALHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, na qual pretende o fornecimento de exame de 

ressonância nuclear magnética do joelho direito. Conforme decisão em ID 

nº. 16667490, deferiu-se a tutela provisória de urgência satisfativa, de 

modo que os Reclamados deveriam disponibilizar à Reclamante o 

fornecimento do exame pleiteado. Os Reclamados apresentaram suas 

defesas, em ID’s nº. 16849146 e 17005285. Em seguida, em decisão em ID 

nº. 20226377, determinou-se o sequestro do numerário em face do Estado 

de Mato Grosso, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), para custear o 

exame, o qual foi disponibilizado à Reclamante, conforme alvará expedido 

e levantado, em ID nº. 20423614. Entretanto, conforme petição da parte 

Reclamante, em ID nº. 21034694, essa informou ter sido o procedimento 

de saúde realizado, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, razão 

pela qual a quantia levantada foi devolvida, por meio do pagamento do 

boleto, em ID nº. 21034951, e comprovante acostado aos autos, em ID nº. 

21167661. Pois bem. Verifica-se do(s) atestado(s) médico(s) e/ou 

protocolo(s) de solicitação ao SUS, que instrumentalizam o processo, que 

o(s) procedimento(s) foi/foram necessários e está/estão baseado(s) em 

documentos de cunho médico. Destarte, o processo traz o diagnóstico e a 

indicação do tratamento, sobejando-se, dessa forma, a prova do direito da 

parte autora. Por outro lado, também evidenciada a premência do 

tratamento como um todo, tanto pelo dano potencial ao paciente e/ou pelo 

risco ao resultado útil do processo (inerente ao tempo mínimo legal de 

trâmite processual), quanto pela demora do réu em fornecer o tratamento. 

Entendo que o atendimento pelo SUS posteriormente à concessão do 

pedido de tutela de urgência não afasta a necessidade da jurisdição por 

perda de objeto, porque pressupõe que o atendimento ocorreu em razão 

do comando judicial. Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da 

Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente(s) o(s) pedido(s) de mérito averbado(s) nos autos e 

CONDENO os réus, solidariamente, a fornecerem o tratamento de saúde, 

bem como demais tratamentos que se fizerem necessários, desde que 

com justificativa médica, em favor da parte autora, AIME ALVES DE 

CARVALHO e, como corolário, confirmo a(s) tutela(s) de urgência 

deferida(s), consignando que o procedimento já foi realizado, tendo 

exaurido a tutela deferida. Subsistindo eventual saldo remanescente na 

conta judicial, expeça-se alvará em favor do Estado de Mato Grosso, para 

devolução daquele, a ser creditado na conta bancária cujos dados 

constam na Secretaria da 5ª Vara. Sem custas e honorários, com base 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. Intimem-se. 

Transitada em julgado e expedido o alvará, arquive-se o processo, depois 

das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. 

Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga. Intime-se as partes da sentença. Primavera do Leste, 18 de março 

de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DA GUARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000271-34.2019.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Em síntese, alega que houve 

descontos indevidos realizados pelo requerido em sua conta, com o qual 

não tem relação jurídica e nem dívida (ID 17478002). A reclamada, na 

contestação, sustenta a relação jurídica e a subsistência da dívida e 

argumenta que a inclusão do seu nome no rol dos maus pagadores deu-se 

de forma legítima, em decorrência do não pagamento das obrigações 

assumidas. Também, alega a necessidade de pericia e a inadequação do 

rito sumaríssimo (ID 20299611). Juntou-se proposta de adesão assinada 

pela parte autora (ID 20299613). A impugnação reiterou os argumentos da 

petição inicial e pela desnecessidade de produção de prova complexa (ID 

20554722). Fundamento e decido. - Do julgamento antecipado: Analisando 

o processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos 

princípios da celeridade e economia processual. - Da inversão do ônus da 

prova: No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os 

elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos 

do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 

3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua 

o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da 

prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em 

face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. - Da preliminar de incompetência do juízo Em que pese a 

parte requerida tenha alegado incompetência do Juízo sob o argumento de 

que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, o que 

acarretaria em extinção do feito sem julgamento de mérito, entendo que tal 

procedimento não é necessário no presente caso, vez que as assinaturas 

constantes nos documentos juntados pela ré são idênticas às assinaturas 

apostadas nos documentos juntados pela autora, inclusive as assinaturas 

dos documentos pessoais. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – 

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a 

demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, o usufruto da quantia 

creditada em conta corrente a esse título, e a ausência de pagamento das 

respectivas parcelas – Assinaturas apostas no contrato são idênticas à 

dos documentos pessoais da autora – Desnecessidade de perícia 

grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - Comprovação inequívoca, 

pela ré, de que a inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação 

proposta a despeito da existência comprovada da contratação e da dívida 

– Litigância de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por 

litigância de má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” Assim, não há necessidade de 

realização de perícia e não há que se falar em incompetência do Juizado 

Especial para julgar a presente ação. Portanto, afasto a preliminar de 

mérito vindicada. - Do mérito. Analisando a questão discutida verifico que 

a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos proposta de 

adesão (ID 20299613) devidamente assinada pelo autor, o que demonstra 

a relação jurídica entre as partes, bem como que o requerente contratou 

os serviços e não adimpliu com o pagamento. Cumpre mencionar que a 

assinatura constante da proposta de adesão mencionada é idêntica a 

assinatura constante nos documentos juntados pelo autor, cito: Registro 

Geral (ID 17478009), Declaração de Hipossuficiência (ID 17478006) e da 

Procuração “ad judicia et extra” (ID 17478005). Portanto, há de se concluir 

que o autor utilizou os serviços da reclamada e num ato de má-fé, 

ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (CPC, artigo 
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80, incisos II e III). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO 

a parte autora a pagar as custas processuais (artigo 55, primeira parte, da 

Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da 

parte contrária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa (NCPC, artigo 85). CONDENO a parte reclamante, em multa que 

fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da 

causa, a título de perdas e danos à parte contrária. INDEFIRO a gratuidade 

de Justiça à parte reclamante, visto que não comprovou insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. SUBMETO a análise do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 02 de março 

de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000510-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SPONCHIADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000510-38.2019.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Afirma a parte autora que foi 

proprietária de um veículo – VW/Parati CL, cor prata, ano 1991/1991, Placa 

HQY-7290, Renavam 00132571790 até meados de 2015 e vendeu referido 

bem móvel para terceira pessoa e o comprador não efetuou a 

transferência da propriedade junto ao Detran para o seu nome. Em razão 

disso, o IPVA - e demais encargos decorrentes da propriedade veicular, 

estão sendo lançados em nome da requerente a qual não é mais a 

proprietária do bem. Se defende a parte reclamada ESTADO DE MATO 

GROSSO alegando ilegitimidade passiva, no que tange aos débitos de 

licenciamento, seguro DPVAT, registro de transferência do veículo e 

imputação de pontos provenientes de multa de transito. No mérito, sejam 

os pedidos julgados totalmente improcedentes. Contesta a parte reclamada 

DETRAN/MT alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva e ausência 

de interesse de agir. No mérito, sejam os pedidos julgados improcedentes. 

Fundamento e Decido. - Do julgamento antecipado: Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, motivo pelo qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. - Das Preliminares: Rejeito as preliminares de 

ilegitimidade passiva arguidas pelas requeridas, tendo em vista que a parte 

busca a anulação de débito lançados pelas mesmas, cada qual com o 

tributo de sua competência, destarte, faz-se necessário a participação 

das acionadas nesta lide. Rejeito a preliminar de ausência de interesse de 

agir arguida pela requerente DETRAN/MT, haja vista que a autora visa o 

cancelamento dos débitos que foram lançados pela requerida. - Do mérito: 

Compulsando detidamente os autos, entendo que a presente demanda não 

merece procedência. Importante lembrar que, não houve comprovação 

nos autos que no momento em que fora feita a venda do bem também 

tenha sido realizada a comunicação da venda ao órgão competente, 

inclusive que compete a própria parte autora realizar a citada 

comunicação sob pena de ser responsabilizado solidariamente, conforme 

determina o artigo 134 do CTB: “Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” 

Não sendo comprovada a comunicação por parte do autor da 

transferência do veículo, não é possível o afastamento da 

responsabilidade tributária. Nesse sentido, jurisprudência: CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. 

COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE 

DO ALIENANTE. ART. 134 CTB. AUSÊNCIA DE PROVA. SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS DE MULTAS E IMPOSTOS. INCABÍVEL. 1. O agravante-alienante 

não logrou êxito em comprovar que comunicou a transferência do veículo 

em questão ao DETRAN, obrigação prevista no art. 134 do CTB. 2. Sem se 

desincumbir de sua obrigação legal, incabível o atendimento do pleito do 

recorrente, qual seja, o afastamento da responsabilidade pelos tributos do 

automóvel. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 

07008909620188070000 DF 0700890-96.2018.8.07.0000, Relator: 

CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2018, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) A parte não se desincumbiu em comprovar nos autos que 

teria vendido a terceira pessoa o veículo ao qual vem sofrendo restrições. 

Sendo que no presente caso, o ônus da prova incumbe a quem alega, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sobre esse 

ponto observo que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito 

recai sobre o autor, na forma do artigo 333, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A regra de julgamento, que é dirigida ao julgador no 

momento de se proferir a sentença, adota um critério objetivo na 

apreciação da prova já que o juiz, não pode a seu arbítrio escolher 

livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa. Com efeito, 

cabe socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que 

a parte, no caso o autor, por omissão, não tenha trazido aos autos 

elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do 

feito. Em outras palavras, por não ter o autor e réu produzido qualquer 

prova de suas alegações deixaram de serem beneficiados com a 

consideração do fato afirmado como de seu interesse, pois não se deram 

ao trabalho de produzir prova nesse sentido. Ao autor provar, unicamente, 

os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito, cabendo, por sua 

vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse 

direito. No Brasil, esse posicionamento é defendido por Antônio Carlos 

Marcato: “Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a 

sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo 

como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a 

conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela 

advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada 

como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a 

fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele 

à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, 

sem necessariamente excluí-la no plano real” (Código de Processo Civil 

Interpretado, p. 1002) Diante disso, não sendo comprovado que houve 

efetivamente a venda nos autos do veículo, a presente demanda merece 

improcedência. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste/MT para homologação conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2020. 

Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001495-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO RIVIERA CAMPO GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE DANELUZ SALVADOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001495-70.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: EDIFICIO RIVIERA CAMPO 

GRANDE EXECUTADO: ALBERTO ANDRE DANELUZ SALVADOR Vistos, 

Em análise detida dos autos, verifico que a parte promovente não se 
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enquadra na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, 

como é possível observar no campo PORTE: “DEMAIS” do Cadastro de 

Inscrição e de Situação Cadastral da empresa, caracterizando-a como de 

médio ou grande porte (comprovante que junto em anexo). A Lei 9099/95 

prevê em seu art. 8º, §1º que: § 1° Somente serão admitidas a propor 

ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, 

excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 

9.790, de 23 de março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de 

fevereiro de 2001. Tendo em vista que o Condomínio Riviera Campo 

Grande não se enquadra como microempreendedor individual, como 

microempresa nem como empresa de pequeno porte, NÃO PODE PROPOR 

AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Assim, a Lei 9.099/1995 prescreve 

a extinção do processo em situações como a deste feito (art. 51, inc. IV, 

da Lei 9.099/1995) Diante do exposto, com respaldo nos artigos 8º, §1º e 

51, IV da Lei 9099/95, reconheço a incompetência do Juizado Especial 

Cível para processar, julgar e eventualmente executar a causa. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se, após a 

baixa. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001492-18.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO RIVIERA CAMPO GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIO DIRCEU DA ROSA (EXECUTADO)

VANIA FIDENCIO DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001492-18.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: EDIFICIO RIVIERA CAMPO 

GRANDE EXECUTADO: CLERIO DIRCEU DA ROSA, VANIA FIDENCIO DA 

ROSA Vistos, Em análise detida dos autos, verifico que a parte 

promovente não se enquadra na condição de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte, como é possível observar no campo PORTE: 

“DEMAIS” do Cadastro de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa, 

caracterizando-a como de médio ou grande porte (comprovante que junto 

em anexo). A Lei 9099/95 prevê em seu art. 8º, §1º que: § 1° Somente 

serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas 

físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas; II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; III - as pessoas 

jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; IV - as 

sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da 

Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. Tendo em vista que o Edifício 

Riviera Campo Grande não se enquadra como microempreendedor 

individual, como microempresa nem como empresa de pequeno porte, NÃO 

PODE PROPOR AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Assim, a Lei 

9.099/1995 prescreve a extinção do processo em situações como a deste 

feito (art. 51, inc. IV, da Lei 9.099/1995) Diante do exposto, com respaldo 

nos artigos 8º, §1º e 51, IV da Lei 9099/95, reconheço a incompetência do 

Juizado Especial Cível para processar, julgar e eventualmente executar a 

causa. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se, após a 

baixa. Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE MIGUEL CEZAR (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000586-62.2019.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Afirma a parte autora que foi 

proprietária de veículo Marca/Modelo VW/SAVEIRO SUMMER 1.8, Placa 

ARF0076, RENAVAM 748554246, cor branca, fabricação/modelo 

2000/2001 - até meados do mês de março do ano de 2008 e vendeu 

referido bem móvel para terceira pessoa e o comprador não efetuou a 

transferência da propriedade junto ao Detran para o seu nome. Em razão 

disso, o IPVA - e demais encargos decorrentes da propriedade veicular, 

estão sendo lançados em nome da requerente, a qual não é mais a 

proprietária do bem. Se defende a parte reclamada ESTADO DE MATO 

GROSSO alegando ilegitimidade passiva, no que tange aos débitos de 

licenciamento, seguro DPVAT, registro de transferência do veículo e 

imputação de pontos provenientes de multa de transito. No mérito, sejam 

os pedidos julgados totalmente improcedentes. Contesta a parte reclamada 

DETRAN/MT alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva, ausência de 

interesse de agir e a incompetência do juízo. No mérito, sejam os pedidos 

julgados improcedentes. Fundamento e Decido. - Do julgamento 

antecipado: Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. - Das 

Preliminares. Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas 

pelas requeridas, tendo em vista que a parte busca a anulação de débito 

lançados pelas mesmas, cada qual com o seu tributo de competência, 

destarte, faz-se necessário a participação das acionadas nesta lide. 

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

requerente DETRAN/MT, haja vista que a autora visa o cancelamento dos 

débitos que foram lançados pela requerida. Rejeito a preliminar de 

incompetência da justiça estadual arguida pelo DETRAN/MT, haja vista que 

no momento se discute a transferência da propriedade do veículo a 

terceira pessoa e, via de consequência, as constrições a partir do ano de 

2008, não se tratando da legalidade do tributo cobrado. - Do mérito: 

Compulsando detidamente os autos, entendo que a presente demanda não 

merece procedência. Importante lembrar que, não houve comprovação 

nos autos que no momento em que fora feita a venda do bem também 

tenha sido realizada a comunicação da venda ao órgão competente, 

inclusive que compete à própria parte autora realizar a citada 

comunicação sob a pena de ser responsabilizado solidariamente, 

conforme determina o artigo 134 do CTB: “Art. 134. No caso de 

transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação.” Não sendo comprovada a comunicação por parte do 

autor da transferência do veículo, não é possível o afastamento da 

responsabilidade tributária. Nesse sentido, jurisprudência: CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. 

COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE 

DO ALIENANTE. ART. 134 CTB. AUSÊNCIA DE PROVA. SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS DE MULTAS E IMPOSTOS. INCABÍVEL. 1. O agravante-alienante 

não logrou êxito em comprovar que comunicou a transferência do veículo 

em questão ao DETRAN, obrigação prevista no art. 134 do CTB. 2. Sem se 

desincumbir de sua obrigação legal, incabível o atendimento do pleito do 

recorrente, qual seja, o afastamento da responsabilidade pelos tributos do 

automóvel. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 

07008909620188070000 DF 0700890-96.2018.8.07.0000, Relator: 

CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2018, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2018 . Pág.: Sem Página 
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Cadastrada.) A parte não se desincumbiu em comprovar nos autos que 

teria vendido a terceira pessoa o veículo ao qual vem sofrendo restrições. 

Sendo que no presente caso, o ônus da prova incumbe a quem alega, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sobre esse 

ponto observo que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito 

recai sobre o autor, na forma do artigo 333, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A regra de julgamento, que é dirigida ao julgador no 

momento de se proferir a sentença, adota um critério objetivo na 

apreciação da prova já que o juiz, não pode a seu arbítrio escolher 

livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa. Com efeito, 

cabe socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que 

a parte, no caso o autor, por omissão, não tenha trazido aos autos 

elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do 

feito. Em outras palavras, por não ter o autor e réu produzido qualquer 

prova de suas alegações deixaram de serem beneficiados com a 

consideração do fato afirmado como de seu interesse, pois não se deram 

ao trabalho de produzir prova nesse sentido. Ao autor provar, unicamente, 

os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito, cabendo, por sua 

vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse 

direito. No Brasil, esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos 

Marcato: “Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a 

sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo 

como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a 

conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela 

advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada 

como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a 

fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele 

à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, 

sem necessariamente excluí-la no plano real” (Código de Processo Civil 

Interpretado, p. 1002) Diante disso, não sendo comprovado que houve 

efetivamente a venda nos autos do veículo, a presente demanda merece 

improcedência. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste/MT para homologação conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2020. 

Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005867-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUCIR MICHELOTTO (REQUERENTE)

LUCIANE DE MATTOS GANZERT MICHELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005867-33.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLEUCIR MICHELOTTO, 

LUCIANE DE MATTOS GANZERT MICHELOTTO REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento 

de sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante 

depósito voluntário do valor de R$ 8.707,19 (...) a titulo de pagamento, o 

qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação), 

devendo ser indicados dados bancários no prazo de cinco dias, sob pena 

de arquivamento. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000735-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000735-58.2019.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Afirma a parte autora que foi 

proprietária de veículo PAS/MOTONETA, modelo JTA/SUZUKI NA 125, 

placa NPI1877, chassi 9CDCF47AJ9MO67568, RENAVAM 182807134 até o 

ano de 2013 e vendeu referido bem móvel para terceira pessoa e o 

comprador não efetuou a transferência da propriedade junto ao Detran 

para o seu nome. Em razão disso, o IPVA - e demais encargos 

decorrentes da propriedade veicular, estão sendo lançados em nome da 

requerente, a qual não é mais a proprietária do bem. Contesta a parte 

reclamada DETRAN/MT alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva, 

ausência de interesse de processual e legitimidade; e a inépcia da inicial. 

No mérito, sejam os pedidos julgados improcedentes. Defende-se a parte 

reclamada ESTADO DE MATO GROSSO alegando ilegitimidade passiva, no 

que tange aos débitos de licenciamento, seguro DPVAT, registro de 

transferência do veículo e imputação de pontos provenientes de multa de 

transito. No mérito, sejam os pedidos julgados totalmente improcedentes. 

Fundamento e Decido. - Do julgamento antecipado: Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, motivo pelo qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. - Das Preliminares. Rejeito as preliminares de 

ilegitimidade passiva arguidas pelas requeridas, tendo em vista que a parte 

busca a anulação de débito lançados pelas mesmas, cada qual com o seu 

tributo de competência, destarte, faz-se necessário a participação das 

acionadas nesta lide. Rejeito as preliminares de ausência de interesse 

processual e legitimidade arguida, bem assim a preliminar de inépcia na 

inicial pela requerente DETRAN/MT, haja vista que a autora visa o 

cancelamento dos débitos que foram lançados pela requerida. Não 

havendo em que se falar em inépcia na inicial, já que o pedido está 

devidamente instruído com documentos necessários a elucidação da 

demanda. - Do mérito: Compulsando detidamente os autos, entendo que a 

presente demanda não merece procedência. Importante lembrar que, não 

houve comprovação nos autos que no momento em que fora feita a venda 

do bem também tenha sido realizada a comunicação da venda ao órgão 

competente, inclusive que compete à própria parte autora realizar a citada 

comunicação sob a pena de ser responsabilizado solidariamente, 

conforme determina o artigo 134 do CTB: “Art. 134. No caso de 

transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação.” Não sendo comprovada a comunicação por parte do 

autor da transferência do veículo, não é possível o afastamento da 

responsabilidade tributária. Nesse sentido, jurisprudência: CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. 

COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE 

DO ALIENANTE. ART. 134 CTB. AUSÊNCIA DE PROVA. SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS DE MULTAS E IMPOSTOS. INCABÍVEL. 1. O agravante-alienante 

não logrou êxito em comprovar que comunicou a transferência do veículo 

em questão ao DETRAN, obrigação prevista no art. 134 do CTB. 2. Sem se 

desincumbir de sua obrigação legal, incabível o atendimento do pleito do 

recorrente, qual seja, o afastamento da responsabilidade pelos tributos do 

automóvel. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 

07008909620188070000 DF 0700890-96.2018.8.07.0000, Relator: 

CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2018, 6ª Turma Cível, 
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Cadastrada.) A parte não se desincumbiu em comprovar nos autos que 

teria vendido a terceira pessoa o veículo ao qual vem sofrendo restrições. 

Sendo que, no presente caso, o ônus da prova incumbe a quem alega, 

nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sobre esse 

ponto observo que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito 

recai sobre o autor, na forma do artigo 333, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A regra de julgamento, que é dirigida ao julgador no 

momento de se proferir a sentença, adota um critério objetivo na 

apreciação da prova já que o juiz, não pode a seu arbítrio escolher 

livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa. Com efeito, 

cabe socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que 

a parte, no caso o autor, por omissão, não tenha trazido aos autos 

elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do 

feito. Em outras palavras, por não ter o autor e réu produzido qualquer 

prova de suas alegações deixaram de serem beneficiados com a 

consideração do fato afirmado como de seu interesse, pois não se deram 

ao trabalho de produzir prova nesse sentido. Ao autor provar, unicamente, 

os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito, cabendo, por sua 

vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse 

direito. No Brasil, esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos 

Marcato: “Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a 

sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo 

como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a 

conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela 

advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada 

como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a 

fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele 

à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, 

sem necessariamente excluí-la no plano real” (Código de Processo Civil 

Interpretado, p. 1002) Diante disso, não sendo comprovado que houve 

efetivamente a venda nos autos do veículo, a presente demanda merece 

improcedência. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste/MT para homologação conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020. 

Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT,18 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001621-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE BRIZOT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001621-57.2019.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Afirma a parte autora que foi 

proprietária de veículo Marca/modelo 203418-VW/SAVEIRO 1.8 (Nacional), 

Placa AJV2936, RENAVAM 00756852340, Chassi: 9BWEC05X61P524772 

sendo que há dez anos vendeu referido bem móvel para terceira pessoa e 

o comprador não efetuou a transferência da propriedade junto ao Detran 

para o seu nome. Em razão disso, o IPVA - e demais encargos 

decorrentes da propriedade veicular, estão sendo lançados em nome da 

requerente, a qual não é mais a proprietária do bem. Liminar indeferida (ID 

20940682). Defende-se a parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO 

alegando ilegitimidade passiva, no que tange aos débitos de licenciamento, 

seguro DPVAT, registro de transferência do veículo e imputação de 

pontos provenientes de multa de transito. No mérito, sejam os pedidos 

julgados totalmente improcedentes. A parte reclamada DETRAN/MT 

quedou-se inerte (ID 23320507). Fundamento e Decido. - Da revelia: O 

Estado do Mato Grosso definiu o prazo para apresentação de defesa de 

cinco dias, contados da realização da audiência de conciliação, nos 

procedimentos em trâmite no Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da 

disposição contida no enunciado quatro, editado nos Encontros de Juízes 

dos Juizados Especiais, que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia”. Se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia em face da requerida 

DETRAN/MT, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, 

da Lei n. 9.099/95. - Do julgamento antecipado: Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, motivo pelo qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. - Da preliminar: Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela requerida, tendo em vista que a parte busca a 

anulação de débito lançados pelas mesmas, destarte, faz-se necessário a 

participação da acionada nesta lide. - Do mérito: Compulsando detidamente 

os autos, entendo que a presente demanda não merece procedência. 

Importante lembrar que, não houve comprovação nos autos que no 

momento em que fora feita a venda do bem também tenha sido realizada a 

comunicação da venda ao órgão competente, inclusive que compete à 

própria parte autora realizar a citada comunicação sob a pena de ser 

responsabilizado solidariamente, conforme determina o artigo 134 do CTB: 

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação.” Não sendo comprovada a 

comunicação por parte do autor da transferência do veículo, não é 

possível o afastamento da responsabilidade tributária. Nesse sentido, 

jurisprudência: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE 

PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ART. 134 CTB. 

AUSÊNCIA DE PROVA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE MULTAS E 

IMPOSTOS. INCABÍVEL. 1. O agravante-alienante não logrou êxito em 

comprovar que comunicou a transferência do veículo em questão ao 

DETRAN, obrigação prevista no art. 134 do CTB. 2. Sem se desincumbir de 

sua obrigação legal, incabível o atendimento do pleito do recorrente, qual 

seja, o afastamento da responsabilidade pelos tributos do automóvel. 3. 

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 

07008909620188070000 DF 0700890-96.2018.8.07.0000, Relator: 

CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2018, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) A parte não se desincumbiu em comprovar nos autos que 

teria vendido a terceira pessoa o veículo ao qual vem sofrendo restrições. 

Sendo que, no presente caso, o ônus da prova incumbe a quem alega, 

nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sobre esse 

ponto observo que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito 

recai sobre o autor, na forma do artigo 333, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A regra de julgamento, que é dirigida ao julgador no 

momento de se proferir a sentença, adota um critério objetivo na 

apreciação da prova já que o juiz, não pode a seu arbítrio escolher 

livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa. Com efeito, 

cabe socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que 

a parte, no caso o autor, por omissão, não tenha trazido aos autos 

elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do 

feito. Em outras palavras, por não ter o autor e réu produzido qualquer 

prova de suas alegações deixaram de serem beneficiados com a 

consideração do fato afirmado como de seu interesse, pois não se deram 

ao trabalho de produzir prova nesse sentido. Ao autor provar, unicamente, 

os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito, cabendo, por sua 

vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse 

direito. No Brasil, esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos 

Marcato: “Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a 

sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo 

como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a 

conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela 

advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada 

como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a 

fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele 

à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, 

sem necessariamente excluí-la no plano real” (Código de Processo Civil 

Interpretado, p. 1002) Diante disso, não sendo comprovado que houve 
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efetivamente a venda nos autos do veículo, a presente demanda merece 

improcedência. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste/MT para homologação conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2020. 

Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007821-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRLENE BUENO NERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

MANOEL BOENO NERES SOUZA NETO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007821-17.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DAIRLENE BUENO NERES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MANOEL BOENO NERES SOUZA NETO Vistos, Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA REABILITAÇÃO QUÍMICA COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para 

tratamento de saúde por meio de internação compulsória, alegando ser o 

requerido dependente químico, resultando em situação de risco para si e 

terceiros. A tutela de urgência foi deferida em Id. n° 17365863. O Município 

requerido alega cumprimento da medida liminar disponibilizando vaga para 

o requerido MANOEL BOENO NERES SOUZA NETO, na clínica de 

recuperação Grupo Vida, no Município de Rondonópolis, 

comprometendo-se com o pagamento de 02 (duas) mensalidades e 

responsabilizando o Estado de Mato Grosso pelo custeio do restante do 

tratamento. O Estado de Mato Grosso se defende alegando que o 

atendimento de pacientes dependentes de substâncias psicoativas, deve 

ser regulado pelo serviço da rede de saúde mental denominado CAPS. É o 

breve relato. Decido. A parte autora requereu a internação do reclamado 

para tratamento de dependência química, com base nos documentos 

juntados na exordial, na qual indicou a necessidade de internação em 

comunidade terapêutica. Não há que se falar em perda superveniente do 

objeto pelo cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma 

vez que foi necessária a atuação jurisdicional para a internação do 

paciente, mesmo que de forma breve. A seguir, transcrevo precedentes 

dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS 

DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em 

perda do objeto da demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a 

internação do paciente em razão do comando judicial antecipatório 

proferido. Necessária à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, 

do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de 

tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e 

Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de 

responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser 

realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu 

direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração 

Pública. 3. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem 

servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a 

prevalência do direito reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame 

Necessário 152497/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) À 

guisa do arcabouço constitucional, a internação compulsória consiste em 

modalidade de internação psiquiátrica determinada pela Justiça (de acordo 

com o artigo 6º, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, 

está indubitavelmente albergado pelas ações de assistência à saúde, 

sendo dever do SUS prover o tratamento de saúde adequado de que o 

paciente necessite (artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). 

Destarte, diante da inércia ou deficiência estatal quanto à matéria, é 

cabível a condenação do Poder Público, conforme precedentes 

jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA 

COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado em suas três esferas, 

municipal, estadual e federal, a obrigação de garantir o acesso à saúde. 

(AI 121184/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). 

Destaquei Friso que o deferimento da prestação ora vindicada não implica 

em violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão 

somente no cumprimento de um direito fundamental expressamente 

assegurado na Constituição da República. De outra banda, está 

sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade pelos serviços de 

saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, 

sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a seguir: 

REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Destaquei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno os 

requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa de Manoel Boeno Neres Souza Neto, consistente 

em internação compulsória em clínica especializada para tratamento de 

dependente químico, seja na rede pública ou privada, bem como 

acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ratificando a tutela de 

urgência deferida em Id. N° 17365863. Consigno que já houve o 

pagamento da clínica conforme Alvará expedido no id n° 27596915. 

Expeça-se Alvará para restituição de eventual saldo remanescente 

vinculado a este processo em favor do Estado. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Intimem-se as partes da sentença. Transitada em 

julgado, arquive-se. Primavera do Leste - MT, 18 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006286-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA APARECIDA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RADAELLI DA SILVA OAB - MS6641-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006286-19.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SUPERMERCADO MARICEL 
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EIRELI - EPP EXECUTADO: ANGELICA APARECIDA GOMES Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP e 

ANGÉLICA APARECIDA GOMES, noticiado nos autos em ID. n° 30254794. 

Em consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com 

o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a 

expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê o pagamento mediante 

depósito na conta informada pela reclamante. Publicado e registrado no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 18 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002358-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA LOBATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002358-60.2019.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Afirma a parte autora que foi 

proprietária de um veículo Marca/Modelo HONDA BIZ 125 KS, Placa 

NJI3853, RENAVAM 00198253150, CHASSI 9C2JAO4106R843189, cor 

preta, fabricação/modelo 2006/2006 até 2014 e vendeu referido bem 

móvel para terceira pessoa e o comprador não efetuou a transferência da 

propriedade junto ao Detran para o seu nome. Em razão disso, o IPVA - e 

demais encargos decorrentes da propriedade veicular, estão sendo 

lançados em nome da requerente a qual não é mais a proprietária do bem. 

Liminar indeferida. Se defende a parte reclamada ESTADO DE MATO 

GROSSO alegando ilegitimidade passiva, no que tange aos débitos de 

licenciamento, seguro DPVAT, registro de transferência do veículo e 

imputação de pontos provenientes de multa de transito. No mérito, sejam 

os pedidos julgados totalmente improcedentes. Contesta a parte reclamada 

DETRAN/MT alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, 

sejam os pedidos julgados improcedentes. Fundamento e Decido. - Do 

julgamento antecipado: Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. - Das 

Preliminares: Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas 

pelas requeridas, tendo em vista que a parte busca a anulação de débito 

lançados pelas mesmas, cada qual com o tributo de sua competência, 

destarte, faz-se necessário a participação das acionadas nesta lide. - Do 

mérito: Compulsando detidamente os autos, entendo que a presente 

demanda não merece procedência. Importante lembrar que, não houve 

comprovação nos autos que no momento em que fora feita a venda do 

bem e que também tenha sido realizada a comunicação da venda ao órgão 

competente, inclusive que compete a própria parte autora realizar a citada 

comunicação sob pena de ser responsabilizado solidariamente, conforme 

determina o artigo 134 do CTB: “Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” 

Não sendo comprovada a comunicação por parte do autor da 

transferência do veículo, não é possível o afastamento da 

responsabilidade tributária. Nesse sentido, jurisprudência: CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. 

COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE 

DO ALIENANTE. ART. 134 CTB. AUSÊNCIA DE PROVA. SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS DE MULTAS E IMPOSTOS. INCABÍVEL. 1. O agravante-alienante 

não logrou êxito em comprovar que comunicou a transferência do veículo 

em questão ao DETRAN, obrigação prevista no art. 134 do CTB. 2. Sem se 

desincumbir de sua obrigação legal, incabível o atendimento do pleito do 

recorrente, qual seja, o afastamento da responsabilidade pelos tributos do 

automóvel. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 

07008909620188070000 DF 0700890-96.2018.8.07.0000, Relator: 

CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2018, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) A parte não se desincumbiu em comprovar nos autos que 

teria vendido a terceira pessoa o veículo ao qual vem sofrendo restrições. 

Sendo que no presente caso, o ônus da prova incumbe a quem alega, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sobre esse 

ponto observo que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito 

recai sobre o autor, na forma do artigo 333, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A regra de julgamento, que é dirigida ao julgador no 

momento de se proferir a sentença, adota um critério objetivo na 

apreciação da prova já que o juiz, não pode a seu arbítrio escolher 

livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa. Com efeito, 

cabe socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que 

a parte, no caso o autor, por omissão, não tenha trazido aos autos 

elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do 

feito. Em outras palavras, por não ter o autor e réu produzido qualquer 

prova de suas alegações deixaram de serem beneficiados com a 

consideração do fato afirmado como de seu interesse, pois não se deram 

ao trabalho de produzir prova nesse sentido. Ao autor provar, unicamente, 

os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito, cabendo, por sua 

vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse 

direito. No Brasil, esse posicionamento é defendido por Antônio Carlos 

Marcato: “Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a 

sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo 

como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a 

conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela 

advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada 

como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a 

fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele 

à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, 

sem necessariamente excluí-la no plano real” (Código de Processo Civil 

Interpretado, p. 1002) Diante disso, não sendo comprovado que houve 

efetivamente a venda nos autos do veículo, a presente demanda merece 

improcedência. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste/MT para homologação conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2020. 

DIOGO TRINDADE RIBEIRO Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 226053 Nr: 2775-30.2019.811.0037

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARIBERTO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142/MT, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 226053

Vistos.

 Cuida-se de pedido de Restituição de Coisa Apreendida c/c Bloqueio de 

Documentos, formulado por ARI RIBEIRO DA SILVA, o qual alega ser o 

legítimo proprietário de um veículo Caminhão VOLVO/FH12 380, ano 2001, 

placa CQH 9818 e um REBOQUE/BASCULANTE, placa NUF 7373, 

devidamente qualificados às fls. 11/11v dos autos de ação penal em 

apenso (fls. 04/05-v).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo 

indeferimento da restituição, bem como do bloqueio dos documentos 

relativos ao veículo em questão junto aos órgãos de trânsito (fl. 08).

É o relato. Decido.

Segundo o disposto no art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não serão 

restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto 
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interessarem ao processo.

 No mesmo diploma legal, seu art. 120 estabelece que para a efetivação da 

restituição do bem apreendido não podem pairar dúvidas quanto ao direito 

do reclamante.

No presente caso, não obstante o requerente assevere ter sido vítima de 

crime de falsificação de documento público, mais precisamente de 

falsificação de sua assinatura em documento de Autorização para 

Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, por si só, tais afirmação 

não autorizam o bloqueio e a restituição do veículo pretendido.

Isto porque, nos autos de ação penal em apenso sequer foram ouvidas as 

partes, fazendo-se prematura a análise do presente requerimento e 

temerosa qualquer decisão que restitua ou estabeleça a propriedade do 

indigitado bem.

Portanto, necessário seja estabelecido o contraditório nos autos de ação 

penal em apenso, o que será oportunizado quando da designação de 

audiência de instrução.

Dito isto, nos termos do art. 120 do CPP, indefiro o pedido de restituição 

ora formulado.

P.R.I.C.

Decorrido o prazo recursal, traslade-se cópia da presente para os autos 

principais, e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste/MT, 29 de agosto de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 236741 Nr: 7574-19.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDO LOPES EMIDIO, LENON SANTOS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:20982/O, JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - OAB:, 

SANDY NÁGELA ANDRADE CEDRO - OAB:24236/0

 Autos código n. 236741

Vistos.

1. Quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva, mantenho a 

decisão de fls. 96/97 por seus próprios fundamentos.

2. Em consulta ao sistema Apolo constato que realmente não houve a 

intimação do advogado Allan Vieira Rocha, razão pela qual, revogo a multa 

a ele aplicada à fl. 123.

3. Todavia, indefiro o pedido para declarar nula a audiência realizada no 

dia 26.02.2020, porque o requerente não comprovou qualquer prejuízo, 

bem como foi nomeado defensor dativo para patrocinar a defesa de seu 

cliente no referido ato processual, de modo que fica afastada a tese de 

nulidade por cerceamento de defesa.

4. Assim, prossiga no cumprimento da decisão de fl. 123.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 17 de março de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220644 Nr: 187-50.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 

18817/O, YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:MT/12.025

 Autos código 220644

Considerando o teor do artigo 10 da Portaria-Conjunta 247/2020/TJMT, 

redesigno a sessão plenária do Tribunal do Júri aprazada á fl. 202 para o 

dia 05/05/2020 às 12:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 17 de março de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 57639 Nr: 5248-72.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291

 Autos código 57639

Vistos, etc.

A defesa do denunciado ANGELIM DOS SANTOS BARALDI apresentou 

resposta a acusação e, na mesma oportunidade, formulou pedido de 

revogação da decisão que determinou a suspensão, impedimento de 

renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção de sua 

carteira nacional de habilitação (fls. 139/172).

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 136 foi decretada 

em razão de não ter sido localizado para citação pessoal, e mesmo após 

citação por edital não ter apresentado defesa prévia.

 No entanto, o fundamento utilizado para decretação da suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, não mais subsiste, uma 

vez que o acusado carreou aos autos procuração constituindo advogado 

e informando seu novo endereço.

Ante o exposto, revogo a decisão de fl. 136, bem como os efeitos da 

suspensão do processo, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores 

termos.

Oficie-se ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, a fim de que seja feita a 

retirada da restrição determinada no cadastro do acusado, no prazo de 48 

horas.

Outrossim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 11/08/2020 às 15:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219149 Nr: 8287-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERIBERTO MIGUEL REINKE, Cpf: 

98577697991, Rg: 13R2523497, Filiação: Alma Maria Reinke e Elemar 

Reibnke, data de nascimento: 30/09/1968, brasileiro(a), natural de 

Guaraciaba-SC, convivente, caminhoneiro, Telefone (66) 9 9966-4313. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: intimar o agressor desta decisão, cientificando o primeiro que 

em caso de descumprimento poderá ensejar a custódia cautelar.

Despacho/Decisão: Autos código 219149 S E N T E N Ç A Vistos etc. 

Trata-se de pedido de providências protetivas (cautelares), feito por 

DIRLEI IVETE HARTMANN, em decorrência de ameaças sofridas no âmbito 

das relações domésticas, abarcados pela Lei Maria da Penha, praticados, 

em tese, pelo seu convivente, ERIBERTO MIGUEL REINKE. As medidas 

protetivas vindicadas pela ofendida foram devidamente deferidas (fls. 

15/15v) sendo tão somente a vítima intimada. Não localizado para sua 

citação pessoal, o réu foi citado por edital (fl. 21). Intimada, a Defensoria 

Pública apresentou contestação por negativa geral (fls. 26/27). É o 

relatório. Decido. Inicialmente, insta consignar que o agressor foi intimado 

acerca do teor do decisum que concedeu à vítima as medidas protetivas 

descritas na Lei nº 11.340/06, entretanto, aportou aos autos manifestação 

pugnando pelo afastamento das medidas de proteção deferidas. 

Compulsando os autos, vislumbro que a ofendida, no dia 29/11/2018, 

compareceu na Delegacia de Polícia asseverando que o agressor à 

ameaçou, praticando violência doméstica. No que atina à manifestação do 
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agressor, formulada pela defesa técnica, compulsando-a detidamente, 

entendo que os argumentos despendidos não são capazes de refutar a 

ratificação das medidas protetivas anteriormente deferidas em prol da 

vítima. Outrossim, considerando a ausência de elementos novos trazidos 

pelo suspeito para confrontar as declarações veementes da ofendida, 

constato que a procedência da demanda é medida que se impõe. Acerca 

da possibilidade de julgamento antecipado do pedido, dispõe o Código de 

Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas; (...)” Analisando detidamente 

o conjunto probatório já acostado aos autos, consistente no termo de 

declarações da vítima, bem como, tendo em vista a ausência de elementos 

novos contidos na manifestação do suspeito, verifico que o procedimento 

não carece de dilação probatória, razão pela qual, é possível o julgamento 

antecipado da lide, com a consequente ratificação da medida liminar 

anteriormente deferida em favor da vítima. Diante disso, demonstrada a 

ocorrência da violência doméstica, tenho que a requerente possui o direito 

às medidas protetivas descritas no Capítulo II, da Lei nº 11.340/06, que lhe 

foram concedidas liminarmente. Acerca da autonomia e duração das 

medidas, os Tribunais Pátrios já se decidiram: “APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 

MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA 

CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As medidas protetivas previstas na Lei 

Maria da Penha possuem caráter cautelar, sendo instrumento importante 

para a proteção das vítimas de violência doméstica e para o trâmite 

processual, garantindo a eficácia da prestação jurisdicional. 02. Possuindo 

natureza acessória, as medidas protetivas não podem perdurar se não 

subsistir se a ação principal. V.V.: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO 

ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER 

SATISFATIVO. VIABILIDADE. PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE 

RECONHECIDAS. As medidas protetivas abarcadas pela Lei Maria da 

Penha têm natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo por isso, 

produzir efeitos enquanto perdurar uma situação de perigo que ensejou o 

requerimento de proteção do Estado e, não apenas enquanto for manejada 

uma persecução criminal contra o suposto ofensor. (TJMG; APCR 

1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 

16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)” Destarte, não subsistindo dúvidas a 

respeito das questões de fato e, constatada a eficácia das medidas 

deferidas em sede liminar, devem aquelas se tornar definitivas, segundo 

os limites da natureza do processo cautelar. Ante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 26 dos autos, com fulcro 

nos artigos 355, inciso I, c/c art. 487, I, ambos do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido e ratifico a medida liminar deferida em prol da 

ofendida DIRLEI IVETE HARTMANN. Considerando a notícia de que até o 

momento não aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da 

medida, posterga-se os efeitos das respectivas medidas deferidas pelo 

prazo de seis (06) meses, contados da ciência da ofendida, devendo 

aquela ser cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. Ressalto, 

contudo, que havendo novas investidas por parte do agressor, no prazo 

acima mencionado, poderá a vítima postular pelo desarquivamento destes 

autos para requerer o que de direito. Decorrido tal prazo, não restará 

prejudicado novo pedido, em caso de eventual e novo comportamento 

desviado do indiciado. Por derradeiro, intime-se pessoalmente o agressor 

e a vítima desta decisão, cientificando o primeiro que em caso de 

descumprimento poderá ensejar a custódia cautelar. Oportunamente, 

arquive-se, mediante as baixas e cautelas de praxe. Vista ao Ministério 

Público Estadual. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias. Primavera do Leste, 17 de maio de 2019. 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 22 de julho de 2019

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONI RODRIGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 04 de ABRIL 

de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONI RODRIGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 04 de ABRIL 

de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARNEIRO BARROS NETO OAB - MT15216/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

CUSTAS JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1001806-86.2019.8.11.0040 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 DADOS DO DEVEDOR NOME: FERNANDO BORGES 

DOS SANTOS CPF/CNPJ: 700.442.081-70 ENDEREÇO: RUA MANOEL DA 

NOBREGA, 350 - BAIRRO: BELA VISTA CIDADE: SORRISO ESTADO: MT 

CEP: 78890-000 DADOS DO PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE 

PAGAMENTO: SORRISO VARA: ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÚMERO ÚNICO DO PROCESSO: 1001806-86.2019.811.0040 

CÓDIGO: 7004 VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS: R$ 413,40 FOLHAS DA 

SENTENÇA: ID Nº 22253811 DATA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ 

SENTENÇA/ ACORDÃO: 02/08/2019 DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 

09/09/2019 DATA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 

12/12/2019 DATA DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO: 

14/02/2020 DATA DO VENCIMENTO: “CONTRA APRESENTAÇÃO” 

Sorriso/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARNEIRO BARROS NETO OAB - MT15216/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

TAXA JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1001806-86.2019.8.11.0040 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 DADOS DO DEVEDOR NOME: FERNANDO BORGES 

DOS SANTOS CPF/CNPJ: 700.442.081-70 ENDEREÇO: RUA MANOEL DA 

NOBREGA, 350 - BAIRRO: BELA VISTA CIDADE: SORRISO ESTADO: MT 

CEP: 78890-000 DADOS DO PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE 

PAGAMENTO: SORRISO VARA: ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÚMERO ÚNICO DO PROCESSO: 1001806-86.2019.811.0040 

CÓDIGO: 7004 VALOR DA TAXA JUDICIAL: R$ 144,41 FOLHAS DA 

SENTENÇA: ID Nº 22253811 DATA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ 

SENTENÇA/ ACORDÃO: 02/08/2019 DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 

09/09/2019 DATA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 

12/12/2019 DATA DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO: 

14/02/2020 DATA DO VENCIMENTO: “CONTRA APRESENTAÇÃO” 

Sorriso/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o dia 03 de 

JULHO de 2019, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o dia 03 de 

JULHO de 2019, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GUEDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 11 de ABRIL 

de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GUEDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 11 de ABRIL 

de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE TENORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 03 de JULHO 

de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE TENORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 03 de JULHO 

de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001769-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DALLAGNOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO JOSE FACHIN (REU)

AYSLAN FACHIN (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001769-25.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

RONALDO DALLAGNOL REU: AYSLAN FACHIN, FLORINDO JOSE FACHIN 

Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. CITE-SE a requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 

do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 

11 de maio de 2020, às 16h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), devendo os demandados serem citados com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da parte requerida a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130137 Nr: 5411-96.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY ALVES PAIM LOTTERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRA OLIVIA STRAPAZZON DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS 

GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 839,06 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.305, sendo que o valor de R$ 419,53 refere-se as custas 

e o valor de R$ 419,53 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001858-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LOPES MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

HINGRITTY BORGES MINGOTTI OAB - MT27315/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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Autos n. 1001858-48.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000529-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PERISSE DUARTE JUNIOR OAB - SP53457 (ADVOGADO(A))

VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES OAB - SP97606 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (EXECUTADO)

FERMAP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 

(EXECUTADO)

EDSON DAL MOLIN (EXECUTADO)

EVERTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

GIANCARLOS BAVARESCO (EXECUTADO)

ELTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

NOSSA SENHORA DO CARMO PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI (EXECUTADO)

ALTIVIR JOSE MARTELLI (EXECUTADO)

EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000529-98.2020.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 30252192, SUSPENDO o feito pelo prazo de 06 (seis) meses. 

Havendo manifestação, CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000531-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PERISSE DUARTE JUNIOR OAB - SP53457 (ADVOGADO(A))

VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES OAB - SP97606 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA DAL MOLIN LTDA. (EXECUTADO)

NOSSA SENHORA DO CARMO PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

EVERTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

EDSON DAL MOLIN (EXECUTADO)

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI (EXECUTADO)

GIANCARLOS BAVARESCO (EXECUTADO)

EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO (EXECUTADO)

ALTIVIR JOSE MARTELLI (EXECUTADO)

FERMAP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 

(EXECUTADO)

ILO POZZOBON (EXECUTADO)

ELTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000531-68.2020.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 30252221, SUSPENDO o feito pelo prazo de 06 (seis) meses. 

Havendo manifestação, CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001785-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI RAITER VIECILI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORECI FATIMA FIORI (EXECUTADO)

SENILDE WISNIESKI PINOTTI (EXECUTADO)

JOAREZ LUIS PINOTTI (EXECUTADO)

LEONIR PINOTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001785-76.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer a 

obrigação (CPC, art. 806), ou, no mesmo prazo, opor embargos (CPC, art. 

915), independentemente do depósito da coisa. Decorrido o prazo sem o 

depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão 

(CPC, 806, §2º). FIXO MULTA de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso 

no cumprimento da obrigação (CPC, art. 806, parágrafo único). FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado. DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, ao Oficial de 

Justiça encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o 

que deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002324-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISB AGRO BUSINESS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1002324-13.2018.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente ao pedido 

de busca de endereço, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a 

pesquisa junto aos órgãos conveniados. Restando frutífera, EXPEÇA-SE o 

necessário a citação, redesignando a audiência de conciliação. Em caso 

negativo, diante da impossibilidade de citação pessoal da demandada 

restaram infrutíferas, em consonância com o disposto no art. 256, inciso II, 

do Código de Processo Civil, CITE-SE por edital, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, observando-se o disposto no art. 257 do mesmo diploma e fazendo 

constar as advertências de praxe. Transcorrido o prazo sem resposta, 

nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA para defender os interesses da demandada, que deverá ser 

intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, 

no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001761-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVETE MONTEIRO DOS SANTOS DIAS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001761-53.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante da certidão de id. 

13427790, em consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código 

de Processo Civil, CITE-SE o requerido por edital, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, fazendo constar as advertências de praxe. Transcorrido o prazo 

sem resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para defender os interesses do 

demandado, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se 

manifestar em tal condição, no prazo legal. Após, manifeste-se a parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006847-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1006847-34.2019.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o pleito de id. 

27232716, suspendendo o presente feito até o julgamento dos embargos 

de declaração (id. 27232718). Oportunamente, CONCLUSOS. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146497 Nr: 2233-08.2016.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, SLDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAVEL MIGUEL TAVARES, brasileiro(a), 

Telefone 62 9612 1476. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADO COM PEDIDO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS, PROPOSTA POR 

SUZILENE LOPES DA SILVA TAVARES, REPRESENTANTE DA MENOR 

STHEFANY SILVA TAVARES, EM FACE DE RAVEL MIGUEL TAVARES. A 

PRIMEIRA REQUERENTE CASOU COM O REQUERIDO EM 02/05/2012, DA 

COMARCA DE SORRISO - MT, SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL 

DE BENS. A VIDA EM COMUM PERDUROU POR APROXIMADAMENTE 03 

(TRÊS) ANOS, ESTANDO O CASAL SEPARADO DE FATO HÁ QUASE 09 

(NOVE) MESES. DO RELACIONAMENTO ADVEIO A MENOR S.S.T, 

NASCIDA EM 19/12/2012, E A NECESSIDADE DA MENOR É PREMENTE, 

NÃO PODENDO A MESMA ESPERAR A DESLINDE DA AÇÃO PARA 

RECEBER AJUDA DO PAI. CONSTA NOS AUTOS QUE NÃO HÁ BENS E 

DÍVIDAS A PARTILHAR. A REQUERENTE QUER UTILIZAR O NOME DE 

SOLTEIRA E REQUER AINDA QUE SEJAM FIXADOS OS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, CONFORME A INICIAL, LIMINARMENTE A GUARDA DA 

MENOR PARA A GENITORA, BEM COMO, UTILIZAR O NOME DA 

SOLTEIRA.

Despacho/Decisão: Processo nº 146497Vistos etc.,1.DEFIRO o pedido 

contido na manifestação de fl. 73, visto que esgotadas as possibilidades 

de localização pessoal da parte requerida, com isso, CITE-SE por edital, na 

forma da lei processual vigente (artigos 256/257, CPC), consignando as 

advertências legais (artigos 335/336 e 344, CPC).2.Na hipótese de citação 

ficta, decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência nos autos. Nesse caso, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial, na forma do artigo 72, 

inciso II, do CPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta.3.Após, renove-se vista à parte autora para 

m a n i f e s t a ç ã o . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Sorriso/MT, 15 de março de 2020.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 16 de março de 2020

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2112 Nr: 394-80.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUTELA LUBRIFICANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA NETO - 

OAB:45.637/MG, JOSE CLEMENTE DOS SANTOS - OAB:29173/RJ, 

WALDEK MENEGHIM SILVA - OAB:OAB/SP 78530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Vistos em correição.

O processo está aguardando conferência de qualidade pela Sra. Gestora.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2112 Nr: 394-80.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUTELA LUBRIFICANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA NETO - 

OAB:45.637/MG, JOSE CLEMENTE DOS SANTOS - OAB:29173/RJ, 

WALDEK MENEGHIM SILVA - OAB:OAB/SP 78530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Processo nº: 394-80.1995.811.0040.

Código nº: 2112.

Vistos, e etc.

 Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial proposta 

por Tutela Lubrificantes S/A, em face de Mário Eugênio Giotto.

No dia 24/11/1999 (fl. 61), ocorreu a intimação da parte autora para o 

pagamento das custas processuais, contudo, manteve-se inerte, gerando 

o arquivamento dos autos.

Em 07/01/2013, a parte requerida pugnou pelo desarquivamento dos autos 

para vistas (fl. 64).

Na sequência, o réu suscitou o ocorrência da prescrição, pleiteando pelo 

seu reconhecimento (fl. 66-71).

 Instada a manifestar-se, a autora permaneceu inerte, consoante 
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certificação à fl. 76.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos desde a suspensão e 

arquivamento dos autos, sem que o credor adota-se qualquer providência 

a impulsionar o feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

intercorrente.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO 

POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 791, III, CPC. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. 1. Suspensa a execução por falta de bens penhoráveis, 

nos termos do art. 791, III, CPC, inicia-se a contagem da prescrição 

intercorrente. Entendimento reformulado. 2. A suspensão não pode 

ultrapassar o lapso prescricional aplicável ao título exequendo. 3. A verba 

honorária foi fixada com moderação, tendo em vista que a devedora só 

precisou manter-se inerte e silente. Fixação mantida. 4. Recursos não 

p rov idos . *  (T J - S P  -  A P L :  0 0 0 0 7 2 5 2 0 2 0 0 8 8 2 6 0 4 8 3  S P 

0000725-20.2008.8.26.0483, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

15/04/2015, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/04/2015)

Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

 Custas pagas.

Deixo de condenar em honorários ante a ausência de contraditório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 Sorriso/MT,28 de janeiro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2112 Nr: 394-80.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUTELA LUBRIFICANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA NETO - 

OAB:45.637/MG, JOSE CLEMENTE DOS SANTOS - OAB:29173/RJ, 

WALDEK MENEGHIM SILVA - OAB:OAB/SP 78530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Código: 2112

Vistos etc.,

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MÁRIO EUGÊNIO 

GIOTTO e Outro, em face da r. sentença proferida à fl. 91, alegando que 

houve omissão do juízo que deixou de fixar os honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme 

certidão de fl.100.

Pois bem.

 No que tange a aludida contradição, entendo que assiste razão à parte 

embargante, uma vez que em respeito a princípio da causalidade, é dever 

do exequente arcar com os ônus da sucumbência, efetuando o 

pagamento em favor do patrono do executado por ter sido contratado para 

postular o reconhecimento da prescrição intercorrente (fls. 66/71).

Neste sentido:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE-PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

DECRETADA-SUCUMBENCIA-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-PRINCIPIO 

DA CAUSALIDADE. 1. Em face do principio da causalidade, é dever do 

exequente arcar com o ônus da sucumbência, efetuando o pagamento, em 

favor do patrono do executado, de honorários advocatícios, por ter sido 

contratado para postular o reconhecimento da prescrição intercorrente. 

(...) (TJ-SP-APL: 0001811-49.1995.8.26.0073, Relator: Itamar Gaino, Data 

de Julgamento: 12/11/2018, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 22/11/2018).

Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, para retificar o dispositivo da r. sentença, para que 

onde se lia: " (...) Deixo de condenar em honorários ante a ausência de 

contraditório, mantendo os demais termos da sentença, deve se ler:

"Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC".

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15490 Nr: 2616-74.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI SASSI, IRACI MARIA SASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM TRANSPORTES LTDA, ADEMAR 

MAZUREK, CAROLINI FRANCESCHINI, MARIA LOUDES FRANCESCHINI, 

NORBERTO LUIZ ANDRZEJEWSKI JUNIOR, EDEMAR FRANCESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB:3.560, LILIANE CASADEI - OAB:6989, LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, NEUMA T.CIELO MANICA - OAB:3.508-B

 Impulsiono os autos intimando o exequente para trazer aos autos a 

certidão da matrícula atualizada do imóvel para que a penhora possa ser 

feita mediante termo nos autos, nos termos do art. 834, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36210 Nr: 5328-95.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUSSI E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42833 Nr: 5574-57.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL JORGE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.93/102, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106913 Nr: 9931-70.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.113, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125376 Nr: 2628-34.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MÁRCIO CAVALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.86, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129661 Nr: 5166-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE MOREL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI A. POLO LANCHONETE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.49/50, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140206 Nr: 10717-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, 

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001840-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO CLAUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR embasado em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo 

qual a requerente, BANCO BRADESCO S/A, pretende alcançar o bem que 

se encontra em posse de LAERCIO CLAUS, em decorrência do contrato 

indicado no ID 30462101 em que se vê a perfeita identificação da coisa 

alienada fiduciariamente. Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do 

Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita apenas da comprovação 

da mora ou da inadimplência, o que se verifica pela notificação 

extrajudicial entregue no endereço informado no contrato (IDs 

30462104/30462106). Acolho os argumentos da autora, eis que verifico 

que esta comprovou a mora da parte requerida. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, uma vez 

que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a liminar de busca e 

apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69, razão porque EXPEÇA-SE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO, com as seguintes 

advertências: I-) O devedor fiduciante poderá, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS do cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, 

conforme o cálculo apresentado pelo credor (ID 30462092), recebendo o 

bem livre de ônus; II-) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse 

do bem se consolidará no patrimônio do credor fiduciário; III-) Também do 

cumprimento da liminar CONTARÁ O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para 

responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para 

discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida; IV-) Após a apreensão, o veículo 

será depositado em mãos do representante legal do autor. Transcorrido o 

prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora para que NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito
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3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002597-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MORAIS (REQUERENTE)

PEDRO POSSOBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLLO TERRAPLANAGEM E OBRAS LTDA - ME (REPRESENTADO)

VALTER PEREIRA MACIEL (REQUERIDO)

marcos fernandes (REPRESENTADO)

elvis silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYUMI ANDRESSA MENDES ALVES MATSUOKA OAB - PR54785 

(ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1002597 -55 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, devendo para tanto fornecer 

o endereço atualizado dos requeridos SOLLO TERRAPLANAGEM E 

OBRAS LTDA - ME e Elvis Silva, haja vista o retorno das 

correspondencias. Sorriso/MT, 18/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000274-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LOPES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006934-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE FRANCIO GARAFFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. (REQUERIDO)

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERIDO)

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1006934 -87 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte REQUERENTE, para, no prazo legal, efetuar o preparo da 

Carta Precatória a ser expedida à Comarca de RONDONÓPOLIS/MT, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO DA REQUERIDA TRANSPORTES BOTUVERA 

LTDA, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital ou distribuição no PJE do Juízo 

Deprecado. Sorriso/MT, 18/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006934-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE FRANCIO GARAFFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. (REQUERIDO)

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERIDO)

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006934-87.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

LUCIANE FRANCIO GARAFFA REQUERIDO: FERTIPAR FERTILIZANTES DO 

MATO GROSSO LTDA., WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME, 

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA Vistos etc., Trata-se de pedido de 

exibição de documentos de ID n.º 29240789. Pugna a parte requerida 

Fertipar Fertilizantes do Mato Grosso Ltda pelo deferimento do pedido de 

exibição de documentos para que seja determinado que as requeridas 

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS – ME e TRANSPORTES BOTUVERA 

LTDA forneçam os comprovantes de pagamento dos pedágios utilizados 

no percurso da fábrica da Fertipar Mato Grosso Ltda em Rondonópolis até 

a entrega nas fazendas (Barreiro e Jaboticabal) da requerente, bem como, 

os comprovantes de entrega dos lotes objetos deste feito. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial, tendo em vista que 
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preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e ss. do CPC. No tocante 

à concessão do pedido para exibição de documentos, a jurisprudência 

está pacificada quanto à possibilidade do deferimento da tutela satisfativa 

em ação de exibição, desde que presentes os pressupostos específicos 

do “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” e sempre que a previsão 

requerida se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional 

(TJ-PE-AI: 3761520 PE, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, 

DJ: 15/07/2015, 2ª Câmara Cível, DP: 24/07/2015). E ainda, no presente 

feito, o pedido da parte ré encontra respaldo no art. 382, § 3º do CPC, 

verbis: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que 

justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com 

precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 3º Os 

interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo 

procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua 

produção conjunta acarretar excessiva demora. In casu, a probabilidade 

do direito para concessão do pedido resta evidenciado pela suspeita de 

que os produtos que irão ser periciados podem ter sido adulterados, o 

que, certamente, impactaria na perícia a ser realizada. Por todo exposto, 

DEFIRO o pedido de ID n.º 29240789 para determinar que as requeridas 

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS – ME e TRANSPORTES BOTUVERA 

LTDA forneçam os comprovantes de pagamento dos pedágios utilizados 

no percurso da fábrica da Fertipar Mato Grosso Ltda em Rondonópolis/MT 

até a entrega nas fazendas (Barreiro e Jaboticabal) de propriedade da 

requerente, bem como, os comprovantes de entrega dos lotes objetos 

deste feito, tudo no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, considerando a 

iminência da realização da perícia (21/03/2020) e que os documentos que 

serão exibidos podem influir naquela, cancelo a perícia designada e 

determino a intimação do perito nomeado para que designe nova data para 

realização da perícia, preferencialmente a partir do dia 10/04/2020. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001619-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001619-44.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JADERSON ROSSET EXECUTADO: AGUAS DE SORRISO 

S.A. Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada 

a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas e despesas processuais. Fica a parte executada, 

desde já, advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006934-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE FRANCIO GARAFFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. (REQUERIDO)

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERIDO)

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE XAVIER OAB - PR06511 (ADVOGADO(A))

ADRIANO GIACOMET OAB - PR68750 (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRUNO MAIA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo  n º  1006934 -87 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para desconsiderar a intimação por 

IMPULSIONAMENTO do ID nº 30471041, bem como, para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado de citação, haja vista que alguns atos processuais a serem 

realizado entre as Comarcas dentro do estado do Mato Grosso, poderão 

ser feitos via mandado, não necessitando expedição de carta precatória, 

nos termos da Portaria 142/2019/CGJ, de 08/11/2019, devendo para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá 

abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, 

o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências". Sorriso/MT, 18/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001179-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON BRUNO DO REGO VALENCA OAB - CE15783 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI PAULO GELLER (REQUERIDO)

MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER (REQUERIDO)

FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo nº : 1001179-82.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, haja vista o ofício juntado no 

ID nº 30379380. Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001105-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE BRAZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1001105 -91 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

19 DE JUNHO DE 2020, às 15h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 18/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008493-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE BARBOSA MENDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT24093/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

 

Processo  n º  1008493 -79 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

19 DE JUNHO DE 2020, às 16h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 18/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006411-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. P. (AUTOR(A))

E. G. P. (AUTOR(A))

L. G. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008818-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO REIS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1008818 -54 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de RECIFE-PE, com a finalidade de 

CITAÇÃO E DEMAIS ATOS, devendo ser comprovado nos autos o 

preparo, para posterior remessa da deprecata via malote digital ou 

distribuição no PJE do Juízo Deprecado. Sorriso/MT, 18/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001466-11.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONY FOLLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MARCIA CANDIDO PAIM OAB - PR47232 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (REU)

 

Juntada de informação/orientação recolhimento guias parcelamento de 

custas.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001547-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. (REQUERENTE)

M. T. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Juntada de informação/orientação recolhimento guias parcelamento de 

custas.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001109-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE KOVALESKI CASARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI ANTONIO KOVALESKI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

K. T. K. (HERDEIRO)

JULIANA KOVALESKI (HERDEIRO)

JANICE KOVALESKI (HERDEIRO)

J. V. S. K. (HERDEIRO)

M. E. S. K. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº : 1001109-65.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, da expedição do ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO para as providências que julgar necessárias. Sorriso/MT, 

18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002828-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CARON FACHETTI OAB - RO4252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEREMIAS SILVA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Certifico que não houve recolhimento da diligência do oficial de justiça 

razão pela qual Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da Deprecata.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50173 Nr: 491-89.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Processo: 491-89.2009.811.0040

Código-Apolo: 50173

Vistos etc.,

BacenJud

1.) Considerando que a parte executada, devidamente intimada, não 

efetuou o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de 

embargos com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros 
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existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

2.) Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado 

constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

3.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

RenaJud

4.) Restando infrutífera a busca de ativos financeiros e observando-se a 

ordem de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO, ainda, a restrição de 

veículos existentes em nome da parte executada, via Sistema RENAJUD. 

Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte exequente indicar a 

localização do bem para a concretização da penhora, mormente porque, 

em se tratando de bem móvel, este se transfere pela simples tradição.

5.) Indicada a localização do bem, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

6.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, bem como o Ministério Público Estadual, 

e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, 

ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, prossiga-se o feito com a 

realização dos atos expropriatórios (alienação/adjudicação), intimando-se 

a parte exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Arquivo Provisório

7.) Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente, assim como do Parquet, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

8.) Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, determino 

a suspensão do presente feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, 

remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as 

regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 9.) Desde já, DETERMINO a inclusão da parte devedora nos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme prevê o artigo 782, §3º, do CPC.

10.) Intimem-se. Ciência ao MPE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 59879 Nr: 3177-20.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 59879

Vistos etc.,

Defiro a busca de endereço do requerido nos sistemas Renajud e InfoJud.

Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o necessário para citação, em 

caso negativo, intime-se o autor para requerer o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que sua inércia importará na 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT,17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 88523 Nr: 84-78.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIANNY PAULA DIAS SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º: 88523.

Vistos etc.,

Trata-se de Ação Busca e Apreensão promovida por BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de NADIANNY 

PAULA DIAS SILVEIRA, já qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (flS. 97/98– carta AR), a parte exequente 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, estando o feito completamente paralisado, sem 

qualquer manifestação viável ao fim da lide, vez que a parte autora foi 

intimada a dar regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, 

mesmo tendo sido expressamente advertida quanto à possibilidade de 

extinção do feito pelo abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 107002 Nr: 10013-04.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR RATIER LEMES, JORGE IBANEZ 

CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR KNECHTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Processo: 10013-04.2013.811.0040

Código-Apolo: 107002

 Vistos etc.,

1.) Considerando que a parte executada, devidamente intimada, não 

efetuou o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de 

embargos com efeito suspensivo associado à este feito, DETERMINO a 

realização de busca de ativos financeiros existentes em nome do (a)(s) 

executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, observando-se o valor atual do 

débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de 

eventuais valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo.

2.) Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado 

constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

3.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 
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deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

4.) Restando infrutíferas todas as buscas acima, façam-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos contidos na petição de fls. 

188/193.

5.) Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 129388 Nr: 4992-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO, PAULO CESAR 

BARBIERI, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 129388

Vistos etc.,

Diante do decurso do prazo para pagamento previsto no acordo contido 

nos autos, bem como, diante da ausência de informação acerca de 

eventual inadimplência ou descumprimento deste, a extinção da ação é 

medida que se impõe.

 Com isso, julgo extinta a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Em não dispondo o acordo sobre as custas e honorários, estes serão na 

forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida às 

partes, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das 

partes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30204 Nr: 4612-05.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONSALO AIRTON DE CAMPOS & CIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Código: 30204

SENTENÇA

Vistos etc.,

A parte requerente/exequente apresentou pedido de desistência da ação, 

conforme fls.439/440 .

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte 

requerente/exequente apresentou pedido expresso de desistência da 

ação, pugnando pela extinção do feito.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

Diante da ausência de interesse recursal, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes.

Publique-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36764 Nr: 5875-38.2006.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISSEGMENTOS IPANEMA III

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - OAB:357.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151/PR, JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - OAB:25162/PR

 Processo: 5875-38.2006.811.0040

Código-Apolo: 36764

Vistos etc.,

 Tendo em vista que as informações da Receita Federal apresentada às 

fls. 234/235 está ilegível e que o CNPJ informado está incompleto, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar as 

irregularidades, bem como requerer o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 87340 Nr: 6840-40.2011.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE BONFANTI, ELISABETE BONFANTI TREIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Código n.º: 87340

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Defiro o cancelamento de eventuais restrições efetivadas em nome do 

executado (art. 782, § 3º do CPC).

No mais, com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada 

em julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação 

das partes.

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 100296 Nr: 3030-86.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEIXARIA E RESTAURANTE AÇAFRÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Código: 100296

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento dos valores depositados em juízo na conta bancária 

indicada na fl. 84.

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais, 

se houver.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 144306 Nr: 1013-72.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA ALTHAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUSA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 Código: 144306

Vistos etc.,

Entre um ato e outro as partes se compuseram amigavelmente. Em análise 

do acordo, vislumbro que as partes são capazes, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Verifico que as partes pugnam pela homologação judicial do acordo 

entabulado.

Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta, senão, homologá-lo.

Por todo exposto e, tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda existente entre elas, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a parte credora 

poderá ingressar com o competente cumprimento de sentença (art. 515, III, 

CPC).

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

Rua Canoas, nº. 641 - Centro – CEP 78890-000 – Fone (66) 3545-8400 – 

Sorriso/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147810 Nr: 2872-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUE - OAB:228603/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Certifico que foram interpostos Embargos de Declaração, razão pela qual 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 154215 Nr: 5954-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINEY VALDEVIEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROCHA BRUGNOLO, CÉLIO 

BRUGNOLO, EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DE ABREU E SILVA - 

OAB:19309/B, JIUVANI LEAL - OAB:24645/MT, JOÃO BATISTA 

VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT, KARINA ROMÃO CALVO - 

OAB:19370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, LUIZ FELIPE LAMMEL - OAB:7133, SANDRO LANZARINI - 

OAB:11.553, SANDRO LAZARINI - OAB:11553, SUZYE MARIA JOSE 

CONCEIÇÃO MARTINS - OAB:13746, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - 

OAB:18308/O

 Código: 154215

Vistos etc.,

Entre um ato e outro as partes se compuseram amigavelmente. Em análise 

do acordo, vislumbro que as partes são capazes, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Verifico que as partes pugnam pela homologação judicial do acordo 

entabulado.

Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta, senão, homologá-lo.

Por todo exposto e, tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda existente entre elas, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a parte credora 

poderá ingressar com o competente cumprimento de sentença (art. 515, III, 

CPC).

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

Rua Canoas, nº. 641 - Centro – CEP 78890-000 – Fone (66) 3545-8400 – 

Sorriso/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 147899 Nr: 2942-43.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICIO ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:24151-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815/RJ, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659/MT

 Código: 147899

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento dos valores depositados em juízo na conta bancária 

indicada nos moldes do petitório de fls. 162/163.

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes se houver.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30926 Nr: 138-54.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON RUPPENTHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS CLEO SLOCZINSKI, SCHEILA WINK 

SLOCZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 5/2006

Código-Apolo: 30926

BacenJud

1.) Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou 

o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

2.) Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado 

constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

3.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

RenaJud

4.) observando-se, ainda, a ordem de preferência do art. 835 do CPC, 

DEFIRO, ainda, a restrição de veículos existentes em nome da parte 

executada, via Sistema RENAJUD. Nesta hipótese, em caso positivo, 

caberá à parte exequente indicar a localização do bem para a 

concretização da penhora, mormente porque, em se tratando de bem 

móvel, este se transfere pela simples tradição.

5.) Indicada a localização do bem, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

6.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, bem como o Ministério Público Estadual, 

e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, 

ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, prossiga-se o feito com a 

realização dos atos expropriatórios (alienação/adjudicação), intimando-se 

a parte exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 5 

(cinco) dias.

7.) Deixo de analisar o pedido de cancelamento de cartões de crédito dos 

executados, posto que tal pedido já foi indeferido em decisão de fls. 131.

8.) Por fim, consigno que, diante das buscas realizadas através dos 

sistemas BACENJUD e RENAJUD, antes da análise dos pedidos 

constantes de itens 4, 5, 6, 7 e 8 de fls. 135, INTIME-SE o autor para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

 9.) Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39376 Nr: 2261-88.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCÁDIA WILK APIO, CARLOS KOZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 Processo: 188/2007

Código-Apolo: 39376

 Vistos etc.,

1.) DEFIRO o pedido de suspensão do feito em relação ao executado 

CARLOS KOZAK até o trânsito em julgado do processo que tramita no 

Superior Tribunal de Justiça (fls. 116).

2.) Quanto à executada LEOCÁDIA WILK APIO, considerando que ela, 

devidamente intimada, não efetuou o pagamento do débito; considerando, 

ainda, a inexistência de embargos com efeito suspensivo associado à 

este feito, DETERMINO a realização de busca de ativos financeiros 

existentes em nome do (a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

3.) Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado 

constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

4.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

5.) Restando infrutíferas todas as buscas acima, intime-se a parte 

exequente para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 

15 dias, com a efetiva indicação de bens livres e desembaraçados à 

penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.

6.) Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, determino 

a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, 

remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as 

regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 7.) Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48388 Nr: 5325-72.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO IVAR DALLA VECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRCEU ROSSANI FERROLDI, VERA LUCIA 

TOMIM FERROLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 467/2008

Código-Apolo: 48388

Vistos etc.,

1.) Indefiro o pedido de suspensão de habilitação/CNH da parte executada, 

uma vez que não se trata de meio coercitivo à satisfação do crédito, 

mostrando-se desproporcional e irrazoável.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8º do código de processo 

civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas 

executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, 

necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir 

o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu 

propósito, e, de forma ponderada, que melhor atendam aos interesses em 

conflito. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são 

desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos 

executados e não à satisfação do débito” (TJMT, N.U 

1007068-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020) – 

destaquei.

2.) DETERMINO a realização de busca de ativos financeiros existentes em 

nome do (a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, observando-se o 

valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a 

indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até ulterior 

deliberação deste Juízo.

3.) Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado 

constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

4.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

5.) Restando infrutíferas todas as buscas acima, intime-se a parte 

exequente para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 

15 dias, com a efetiva indicação de bens livres e desembaraçados à 

penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.

6.) Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, determino 

a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, 

remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as 

regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 7.) Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 104576 Nr: 7643-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECY BASTOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 104576

Vistos etc.,

Tendo em vista o esgotamento dos atos expropriatórios no feito DEFIRO o 

requerimento de fl. 114, a fim de determinar a pesquisa junto ao sistema 

INFOJUD. Consigno que, caso frutífera a busca o resultado será arquivado 

em pasta própria, devendo ser armazenado na secretaria, ficando à 

disposição das partes pelo prazo de 06 (seis) meses na forma do art. 477, 

da CNGC.

Feita a pesquisa e sendo ela positiva, INTIME-SE o exequente para que 

promova a indicação da localização de eventuais bens, a fim de 

possibilitar a efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Restando infrutífera a tentativas acima, em consonância com o disposto 

no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte exequente, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção do feito e/ou remessa 

dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 142887 Nr: 205-67.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO GUILHERME SCHWANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 205-67.2016.811.0040

Código-Apolo: 142887

1.) Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou 

o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo associado à este feito, DETERMINO a realização de 

busca de ativos financeiros existentes em nome do (a)(s) executado(a)

(s), via Sistema BACENJUD, observando-se o valor atual do débito, nos 

termos do art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de eventuais 

valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo.

2.) Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado 

constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

3.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

Arquivo Provisório

4.) Restando infrutíferas todas as buscas acima, intime-se a parte 

exequente para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 

15 dias, com a efetiva indicação de bens livres e desembaraçados à 

penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.

5.) Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, determino 

a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, 

remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as 
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regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 6.) Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 11 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1669 Nr: 198-76.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUZEBIO NICARETTA - 

OAB:20848/0, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Código n.º 1669

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial promovida por 

OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA, em face de ANTONIO 

BENI, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 178/179), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular andamento 

ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente 

advertida quanto à possibilidade de extinção deste pelo abandono.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13836 Nr: 919-18.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - OAB:MT 

17.210-A

 Código: 13836

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento dos valores depositados em juízo na conta bancária 

indicada nos moldes do petitório de fl.465.

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes se houver.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 17030 Nr: 1208-14.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR TREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:MT - 

4536, PAULO HENRIQUE PROENÇA PEREIRA - OAB:5639, RODRIGO 

PAULO CORRÊA - OAB:2841 E

 Processo: 1208-14.2003.811.0040

Código-Apolo: 17030

BacenJud

1.) Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou 

o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

2.) Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado 

constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

3.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

RenaJud

4.) Restando infrutífera a busca de ativos financeiros e observando-se a 

ordem de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO, ainda, a restrição de 

veículos existentes em nome da parte executada, via Sistema RENAJUD. 

Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte exequente indicar a 

localização do bem para a concretização da penhora, mormente porque, 

em se tratando de bem móvel, este se transfere pela simples tradição.

5.) Indicada a localização do bem, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

6.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, bem como o Ministério Público Estadual, 

e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, 

ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, prossiga-se o feito com a 

realização dos atos expropriatórios (alienação/adjudicação), intimando-se 

a parte exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Infojud

7.) DEFIRO, ainda, o requerimento da parte exequente, a fim de determinar 

a pesquisa junto ao sistema INFOJUD. Consigno que, caso frutífera a 

busca o resultado será arquivado em pasta própria, devendo ser 

armazenado na secretaria, ficando à disposição das partes pelo prazo de 

06 (seis) meses na forma do art. 477, da CNGC.

8.) Feita a pesquisa e sendo ela positiva, INTIME-SE o exequente para que 

promova a indicação da localização de eventuais bens, a fim de 

possibilitar a efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Arquivo Provisório

9.) Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente, assim como do Parquet, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

10.) Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, 

determino a suspensão do presente feito, nos termos do art. 921, inciso III, 

do CPC, remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 
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observando-se as regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 11.) Intimem-se. Ciência ao MPE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 17663 Nr: 1781-52.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, THYAGO FILIPALDI 

GONÇALVES, Maria Regina Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISMARLOS FILIPALDI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON QUEIROZ MOURA - 

OAB:MT/6297

 Código n.º: 17663.

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por THIAGO 

FILIPALDI GONÇALVES, em face de GISMARLOS FILIPALDI GONÇALVES, 

todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 277–278 carta AR), a parte exequente 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, estando o feito completamente paralisado, sem 

qualquer manifestação viável ao fim da lide, vez que a parte autora foi 

intimada a dar regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, 

mesmo tendo sido expressamente advertida quanto à possibilidade de 

extinção do feito pelo abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, haja vista que as 

benesses da assistência judiciária gratuita foram deferidas em seu favor, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 27846 Nr: 2356-89.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM ANTÔNIO ATTIÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI, CLAIR APARECIDA 

BALBINOT ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ZIBETTI - 

OAB:9063-A

 CÓDIGO n.º: 27846.

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta promovida 

por WILLIAM ANTONIO ATTIÊ em face de INADIR LINO ZANETTI E CLAIR 

APARECIDA BALBINOT ZANETTI, todos qualificados nos autos.

 Às fls. 175-176, foi juntados aos autos os Avisos de Recebimento 

devolvido pelos Correios sem o devido cumprimento, com o motivo da 

devolução como “AUSENTE” e “DESCONHECIDO”.

 Pois bem.

É sabido que as partes devem manter o endereço atualizado nos autos, 

informando sempre que houver mudanças (art. 77, V, do NCPC), nesse 

sentido, diante dos ARs devolvidos (fls. 175-176), está nítido o 

desinteresse da parte autora pelo deslinde do feito, considerando-se 

assim, válida a intimação de fl. 174 (art. 274, parágrafo único, do NCPC).

 Colaciono ainda o seguinte julgado:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – 

DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

(N.U 0014020-31.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017).” grifei

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

 Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2019.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32406 Nr: 1607-38.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS

 PARTE(S)  REQUERI D A ( S ) :  A G R I C O L A  C A C H I M B O 

IND.EXP.IMP.COM.CEREAIS PROD.AGROP.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT

 Processo: 1607-38.2006.811.0040

Código-Apolo: 32406

Vistos etc.,

BacenJud

1.) Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou 

o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

2.) Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado 

constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

3.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

RenaJud

4.) Restando infrutífera a busca de ativos financeiros e observando-se a 

ordem de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO, ainda, a restrição de 

veículos existentes em nome da parte executada, via Sistema RENAJUD. 

Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte exequente indicar a 

localização do bem para a concretização da penhora, mormente porque, 

em se tratando de bem móvel, este se transfere pela simples tradição.

5.) Indicada a localização do bem, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

6.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, bem como o Ministério Público Estadual, 

e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, 
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ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, prossiga-se o feito com a 

realização dos atos expropriatórios (alienação/adjudicação), intimando-se 

a parte exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Arquivo Provisório

7.) Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente, assim como do Parquet, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

8.) Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, determino 

a suspensão do presente feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, 

remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as 

regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 9.) Desde já, DETERMINO a inclusão da parte devedora nos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme prevê o artigo 782, §3º, do CPC.

10.) Intimem-se. Ciência ao MPE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33159 Nr: 2313-21.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGANINI CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15830/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B

 Código: 33159

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento dos valores depositados em juízo na conta bancária 

indicada nos moldes do petitório de fls. 362/363.

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36790 Nr: 5897-96.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 493/2006

Código-Apolo: 36790

Vistos etc.,

Tendo em vista o esgotamento dos atos expropriatórios no feito DEFIRO o 

requerimento da parte exequente, a fim de determinar a pesquisa junto ao 

sistema INFOJUD. Consigno que, caso frutífera a busca o resultado será 

arquivado em pasta própria, devendo ser armazenado na secretaria, 

ficando à disposição das partes pelo prazo de 06 (seis) meses na forma 

do art. 477, da CNGC.

Feita a pesquisa e sendo ela positiva, INTIME-SE o exequente para que 

promova a indicação da localização de eventuais bens, a fim de 

possibilitar a efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Sendo a pesquisa negativa, DEFIRO a restrição de veículos existentes em 

nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema RENAJUD. Nesta hipótese, em 

caso positivo, caberá à parte exequente indicar a localização do bem para 

a concretização da penhora, mormente porque, em se tratando de bem 

móvel, este se transfere pela simples tradição.

Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada, 

prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias.

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37826 Nr: 719-35.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO SAUER, VILSON SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 719-35.2007.811.0040

Código-Apolo: 37826

Vistos etc.

Do pedido de BacenJud

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo associado à este feito, DETERMINO a realização de 

busca de ativos financeiros existentes em nome do (a)(s) executado(a)

(s), via Sistema BACENJUD, observando-se o valor atual do débito, nos 

termos do art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de eventuais 

valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

RenaJud

Observando-se, ainda, a ordem de preferência do art. 835 do CPC, 

DEFIRO, ainda, a restrição de veículos existentes em nome da parte 

executada, via Sistema RENAJUD. Nesta hipótese, em caso positivo, 
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caberá à parte exequente indicar a localização do bem para a 

concretização da penhora, mormente porque, em se tratando de bem 

móvel, este se transfere pela simples tradição.

Indicada a localização do bem, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, bem como o Ministério Público Estadual, e, 

após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou 

sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, prossiga-se o feito com a 

realização dos atos expropriatórios (alienação/adjudicação), intimando-se 

a parte exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Do Pedido de Adjudicação

Tendo em vista que a parte exequente pretende sua adjudicação pelo 

valor da avaliação, DETERMINO a intimação dos executados para os fins 

do artigo 876, do CPC.

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da intimação dos executados, sem 

qualquer oposição dos executados, façam-me os autos conclusos.

Sorriso - MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40216 Nr: 3045-65.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Processo: 3045-65.2007.811.0040

Código-Apolo: 40216

Vistos etc.,

Incialmente, CUMPRA-SE o determinado no item 6 da decisão de fls. 195. 

EXPEÇA-SE o necessário.

Tendo em vista o esgotamento dos atos expropriatórios no feito DEFIRO o 

requerimento da parte exequente, a fim de determinar a pesquisa junto ao 

sistema INFOJUD. Consigno que, caso frutífera a busca o resultado será 

arquivado em pasta própria, devendo ser armazenado na secretaria, 

ficando à disposição das partes pelo prazo de 06 (seis) meses na forma 

do art. 477, da CNGC.

Feita a pesquisa e sendo ela positiva, INTIME-SE o exequente para que 

promova a indicação da localização de eventuais bens, a fim de 

possibilitar a efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Sendo a pesquisa negativa, DETERMINO intimação da parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do 

feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção do feito e/ou 

remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direitop

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40216 Nr: 3045-65.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Processo: 1433-34.2003.811.0040

Código-Apolo: 17189

Vistos etc.,

Tendo em vista o esgotamento dos atos expropriatórios no feito DEFIRO o 

requerimento da parte exequente, a fim de determinar a pesquisa junto ao 

sistema INFOJUD. Consigno que, caso frutífera a busca o resultado será 

arquivado em pasta própria, devendo ser armazenado na secretaria, 

ficando à disposição das partes pelo prazo de 06 (seis) meses na forma 

do art. 477, da CNGC.

Feita a pesquisa e sendo ela positiva, INTIME-SE o exequente para que 

promova a indicação da localização de eventuais bens, a fim de 

possibilitar a efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, DETERMINO intimação da parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens 

à penhora, sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao 

arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Desde já, DETERMINO a inclusão da parte devedora nos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme prevê o artigo 782, §3º, do CPC.

Sorriso-MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45198 Nr: 2160-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVOPA ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES - OAB:7.407-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 45198

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de execução por quantia certa promovida por SERVOPA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, em face de VALFORT COMERCIO 

DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 268/269), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular andamento 

ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente 

advertida quanto à possibilidade de extinção deste pelo abandono.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46091 Nr: 3033-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJA COMMANDEUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVON CARLOS CARBONI, CARLA REGINA 

MARCHIORO CARBONI, VANDERLEI LUIZ CARBONI, ELIO LUIZ CARLOTT, 

IVETE CARLOTT, DELMAR ALIATTI, LOVANI RAMBO CARBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Código: 46091

SENTENÇA

Vistos etc.,

A parte requerente/exequente apresentou pedido de desistência da ação, 

conforme fl.298.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte 

requerente/exequente apresentou pedido expresso de desistência da 

ação, pugnando pela extinção do feito.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

Diante da ausência de interesse recursal, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes.

Publique-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47399 Nr: 4321-97.2008.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSDJ, ESJ, ELINALDA CABRAL SIQUEIRA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 47399

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Alvará Judicial promovida por HELOISA SIQUEIRA DE 

JESUS e EDUARDO SIQUEIRA JESUS, neste ato representados por sua 

genitora ELINALDA CABRAL SIQUEIRA JESUS, todos qualificados nos 

autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 133/134), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular andamento 

ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente 

advertida quanto à possibilidade de extinção deste pelo abandono.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, haja vista que as 

benesses da assistência judiciária gratuita foram deferidas em seu favor, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48589 Nr: 5463-39.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSOL INTERTRADING DO BRASIL IND.COM. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BIELESCKI, ROGERIO JAIR 

CASANOVA, NILSON SONI BIELESCKI, ROSEANE GABOARDI BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º: 48589.

Vistos etc.,

Trata-se de Ação Execução para Entrega de Coisa Incerta promovida por 

INSOL ENTERTRADING DO BRASIL IND.COM.S/A, em face de ANDERSON 

BIELESCKI, ROGERIO JAIR CASANOVA, NILSON SONI BIELESKI E 

ROSANE GABOARDI BIELESCKI, já qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (flS. 166/167– carta AR), a parte exequente 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, estando o feito completamente paralisado, sem 

qualquer manifestação viável ao fim da lide, vez que a parte autora foi 

intimada a dar regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, 

mesmo tendo sido expressamente advertida quanto à possibilidade de 

extinção do feito pelo abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT,17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53679 Nr: 3924-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Código: 53679

Vistos etc.,

BacenJud

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.
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RenaJud

Restando infrutífera a busca de ativos financeiros e observando a ordem 

de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO a restrição de veículos 

existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema RENAJUD. 

Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte exequente indicar a 

localização do bem para a concretização da penhora, mormente porque, 

em se tratando de bem móvel, este se transfere pela simples tradição.

Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada, 

prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias.

SerasaJud

Havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do 

nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra 

do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor 

atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário 

para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º 

do mesmo dispositivo legal.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Intimem-se

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54888 Nr: 5207-62.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO R. DE QUEIROZ & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 5207-62.2009.811.0040

Código-Apolo: 54888

Vistos etc.,

Considerando que a parte executada, devidamente intimada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, 

PESSOALMENTE (renúncia de fls. 64), para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado 

constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

DEFIRO, ainda, a restrição de veículos existentes em nome da parte 

executada, via Sistema RENAJUD. Nesta hipótese, em caso positivo, 

caberá à parte exequente indicar a localização do bem para a 

concretização da penhora, mormente porque, em se tratando de bem 

móvel, este se transfere pela simples tradição.

Indicada a localização do bem, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, bem como o Ministério Público Estadual, e, 

após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou 

sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, prossiga-se o feito com a 

realização dos atos expropriatórios (alienação/adjudicação), intimando-se 

a parte exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente, assim como do Parquet, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, determino a 

suspensão do presente feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, 

remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as 

regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 Intimem-se. Ciência ao MPE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 60816 Nr: 4107-38.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDO DENILSON GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 Código: 60816

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento dos valores depositados em juízo na conta bancária 

indicada nos moldes do petitório de fl.358.

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes se houver.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 81069 Nr: 254-84.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS, ROSANGE MOGNOL SONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPIN DOS SANTOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 
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BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:11.001-E

 Código: 81069

SENTENÇA

Vistos etc.,

A parte requerente/exequente apresentou pedido de desistência da ação, 

conforme fls.156/157.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte 

requerente/exequente apresentou pedido expresso de desistência da 

ação, pugnando pela extinção do feito.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

Diante da ausência de interesse recursal, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes.

Publique-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 82217 Nr: 1090-57.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP, ITR, OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A, jose arnaldo janssen nogueira - OAB:19.081-a, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

EVANDRO SANTOS DA SILVA - OAB:5.726-B

 Processo: 1090-57.2011.811.0040

Código-Apolo: 82217

Vistos etc.,

Tendo em vista o esgotamento dos atos expropriatórios no feito DEFIRO o 

requerimento da parte exequente, a fim de determinar a pesquisa junto ao 

sistema INFOJUD. Consigno que, caso frutífera a busca o resultado será 

arquivado em pasta própria, devendo ser armazenado na secretaria, 

ficando à disposição das partes pelo prazo de 06 (seis) meses na forma 

do art. 477, da CNGC.

Feita a pesquisa e sendo ela positiva, INTIME-SE o exequente para que 

promova a indicação da localização de eventuais bens, a fim de 

possibilitar a efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

p

Sorriso-MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 86602 Nr: 6059-18.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOC.DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 

VILA BELA, Valdevino Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE APARECIDA TESSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY FRANCISCO LINS 

FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Código: 86602

Vistos etc.,

BacenJud

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

RenaJud

Restando infrutífera a busca de ativos financeiros e observando a ordem 

de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO a restrição de veículos 

existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema RENAJUD. 

Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte exequente indicar a 

localização do bem para a concretização da penhora, mormente porque, 

em se tratando de bem móvel, este se transfere pela simples tradição.

Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada, 

prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias.

SerasaJud

Havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do 

nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra 

do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor 

atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário 

para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º 

do mesmo dispositivo legal.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Intimem-se

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 90422 Nr: 2041-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Processo: 2041-17.2012.811.0040Código-Apolo: 90422Vistos etc., Diante 

do transcurso do prazo de intimação do executado por edital de fls. 89, 

CUMPRA-SE conforme determinado no item 2 de fls. 86, expedindo-se 

alvará judicial para transferência dos valores bloqueados para conta 

bancária informada pelo exequente às fls. 90.No mais, INDEFIRO o pedido 

de restrição para circulação via RENAJUD dos veículos de fls. 70, uma 

vez que os bens estão alienados fiduciariamente, conforme se nota de fls. 

71 e 72, pertencendo, portanto, ao credor fiduciário.A propósito:AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA RENAJUD - VEÍCULO COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRECEDENTE DO STJ. De acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos". Recaindo bloqueio sobre 

bem com garantia de alienação fiduciária deve ser reformada a decisão 

que impõe essa restrição judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0035.16.003470-4/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/0020, publicação da súmula em 

05/03/2020)Deste modo, e não tendo sido satisfeito o crédito executado, 

DETERMINO intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à 

penhora, sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao 

arquivo provisório.Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos 

autos, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.Decorrido o prazo de 

suspensão sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos executados, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, iniciando a contagem 

do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do 

CPC.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Sorriso, 17 de março de 2020.Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 91531 Nr: 3211-24.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MDL, JULIANA APARECIDA DUTRA, MDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO LUNARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - 

OAB:13135/MT, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. 

Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 CÓDIGO n.º: 91531.

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por MARIANA 

DUTRA LUNARDELLI E MANOELA DUTRA LUNARDELLI, representadas 

pela mãe, JULIANA APARECIDA DUTRA em face de TIAGO LUNARDELLI, 

todos qualificados nos autos.

 A fl. 145 foi juntada aos autos os Avisos de Recebimento devolvido pelos 

Correios sem o devido cumprimento, com o motivo da devolução como 

“DESCONHECIDO”.

 Pois bem.

É sabido que as partes devem manter o endereço atualizado nos autos, 

informando sempre que houver mudanças (art. 77, V, do NCPC), nesse 

sentido, diante do AR devolvido (fl. 145), está nítido o desinteresse da 

parte autora pelo deslinde do feito, considerando-se assim, válida a 

intimação de fl. 144 (art. 274, parágrafo único, do NCPC).

 Colaciono ainda o seguinte julgado:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – 

DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

(N.U 0014020-31.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017).” grifei

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, haja vista que as 

benesses da assistência judiciária gratuita foram deferidas em seu favor, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2019.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 94751 Nr: 6514-46.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YMG, OMG, LMG, MDSMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINA DOS 

SANTOS KRIESER - OAB:23.166, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:27315/O, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES MEZZOMO - 

OAB:05.707

 Processo: 6514-06.2012.811.0040

Código-Apolo: 94751

Vistos etc.,

1.) INDEFIRO o pedido de fls. 192/193, uma vez que a expedição de ofício 

às empresas operadoras de créditos arroladas pela parte exequente não 

se mostra útil para a satisfação da presente execução, ainda mais 

considerando que a parte executada se trata de pessoa física.

2.) INTIME-SE a parte exequente para que promova o regular andamento 

do feito, no prazo de 15 dias, com a efetiva indicação de bens livres e 

desembaraçados à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

3.) Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, determino 

a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, 

remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as 

regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 4.) Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 100685 Nr: 3475-07.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR TIRITAN, LUIZ LUCIANO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Código n.º 100685

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta promovida 

por CLOMIR BEDIN, em face de ODAIR TIRITAN e outro, ambos qualificados 

nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls.59/60), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.
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Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular andamento 

ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente 

advertida quanto à possibilidade de extinção deste pelo abandono.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 102126 Nr: 5062-64.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO R DE BARROS ME, ANSELMO 

RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 102126

Vistos etc.,

Em que pese a parte exequente pugnar pelo cumprimento de sentença, o 

seu pleito deverá ser realizado por meio do PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJe, conforme prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP 

n. 03 de 12 de abril de 2018.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu o seguinte:

“Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Sendo assim, ARQUIVE-SE o presente feito com as cautelas necessárias.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso-MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 106248 Nr: 9324-57.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, AGDS, MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 Código: 106248

SENTENÇA

Vistos etc.,

A parte requerente/exequente apresentou pedido de desistência da ação, 

conforme fl.121.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte 

requerente/exequente apresentou pedido expresso de desistência da 

ação, pugnando pela extinção do feito.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, haja vista que as 

benesses da assistência judiciária gratuita foram deferidas em seu favor, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Diante da ausência de interesse recursal, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes.

Publique-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 112467 Nr: 4356-47.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FURH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Código 112467

Vistos etc.,

Em que pese a parte exequente pugnar pelo cumprimento de sentença, o 

seu pleito deverá ser realizado por meio do PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJe, conforme prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP 

n. 03 de 12 de abril de 2018.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu o seguinte:

“Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.
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Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Sendo assim, ARQUIVE-SE o presente feito com as cautelas necessárias.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso-MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 114118 Nr: 5635-68.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCINI & ROCINI LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147.522/SP, GISLAINE CRISTINA DO SANTOS KRIESER - 

OAB:23.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 5635-68.2014.811.0040

Código-Apolo: 114118

Vistos etc.,

 Considerando que CNPJ constante dos autos pertence a empresa AGRO 

SAFRA BRASIL LTDA, conforme documento retirado do Sistema BacenJud 

anexo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar acerca da alteração da razão social da empresa executada, com 

a juntada de documentos, bem como requerer o que de direito no que 

tange a eventual retificação do polo passivo.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 116437 Nr: 7437-04.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CARLOS BILIBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Código n.º 116437

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por VALTER CARLOS BILIBIO, 

em face de GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, ambos qualificados nos 

autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 109/110), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular andamento 

ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente 

advertida quanto à possibilidade de extinção deste pelo abandono.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 124132 Nr: 1920-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IIEMAL, AAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 124132

Vistos etc.,

BacenJud

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

SerasaJud

Havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do 

nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra 

do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor 

atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário 

para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º 

do mesmo dispositivo legal.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 Intimem-se

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 126982 Nr: 3633-91.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José dos Santos Distribuidora de Pneus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARINI & PISONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16.948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DOS SANTOS 

RICHOPPO - OAB:21462

 Processo: 3633-91.2015.811.0040

Código-Apolo: 126982

Vistos etc.,

Inicialmente, DETERMINO a retificação da autuação para consta no polo 
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ativo da ação o advogado exequente, Dr. Getúlio Gediel dos Santos

Considerando que a parte executada, devidamente intimada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, 

PESSOALMENTE (renúncia de fls. 64), para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado 

constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 146187 Nr: 2074-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, JDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2074-65.2016.811.0040

Código-Apolo: 146187

1.) Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou 

o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo associado à este feito, DETERMINO a realização de 

busca de ativos financeiros existentes em nome do (a)(s) executado(a)

(s), via Sistema BACENJUD, observando-se o valor atual do débito, nos 

termos do art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de eventuais 

valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo.

2.) Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado 

constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

3.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

4.) DEFIRO, ainda, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para 

que informe eventuais saldos de FGTS, PIS ou Abono Salarial em nome do 

executado.

5.) Com a resposta dos ofícios, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que de direito, em 15 (quinze) dias.

Arquivo Provisório

6.) Restando infrutíferas todas as buscas acima, intime-se a parte 

exequente para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 

15 dias, com a efetiva indicação de bens livres e desembaraçados à 

penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.

7.) Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, determino 

a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, 

remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as 

regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 8.) Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35636 Nr: 4756-42.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DE SOUZA DIAS, SIMARA DE SOUZA DIAS, 

MARIA DE LOURDES DE SOUZA, CÍNTIA DE SOUZA DIAS, SIDNEI DE 

SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVINO FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 Processo n.º: 405/2006

Código-Apolo: 35636

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por SIMONE DE 

SOUZA DIAS e OUTROS em face de ALVINO FERREIRA DIAS, todos 

qualificados nos autos.

Às fls. 145/146, foi juntado aos autos certidão de Oficial de Justiça 

informando que o autor não reside mais no endereço informado à fl. 135.

Pois bem.

É sabido que as partes devem manter o endereço atualizado nos autos, 

informando sempre que houver mudanças (art. 77, V, do NCPC), nesse 

sentido, diante da certidão da Oficial de Justiça, está nítido o desinteresse 

da parte autora pelo deslinde da demanda, considerando-se assim válida a 

intimação de fls. 145/146, (art. 274, parágrafo único, do NCPC).

 Colaciono ainda o seguinte julgado:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – 

DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

(N.U 0014020-31.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017).” grifei

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, haja vista que as 

benesses da assistência judiciária gratuita foram deferidas em seu favor, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48717 Nr: 5618-42.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI, JORGE 

DALBEN, EVELCI DE ROSSI, VALDIR DE ROSSI, VANILSO DE ROSSI, 

BERNARDETE FATIMA PASTORE DALBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Código: 48717

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em não dispondo o acordo sobre as custas e honorários, estas serão na 

forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida às 
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partes, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das 

partes, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias.

Publique-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 84988 Nr: 4282-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO FILIPETTO, MARCELINO JOSE 

FILIPETTO, ANGELINA MARIA MERCANTE FELIPETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 84988

SENTENÇA

Vistos etc.,

Diante da informação do cumprimento do acordo de fls. 59, a extinção da 

ação é medida que se impõe.

 Com isso, julgo extinta a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida às partes, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias.

Publique-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 88796 Nr: 369-71.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALVINO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Código: 88796

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento dos valores depositados em juízo na conta bancária 

indicada nos moldes do petitório de fls. 257/258.

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes se houver.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 89565 Nr: 1163-92.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SSDN-m, SAMARA RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 89565

Vistos etc.,

Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de desistência da ação 

de fl. 128.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do CPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, haja vista que as 

benesses da assistência judiciária gratuita foram deferidas em seu favor, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

 Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 110820 Nr: 2971-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MCPDS, SIMONE QUINTINO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDMILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 110820

Vistos etc.,

Prefacialmente, defiro a busca de ativos financeiros através do sistema 

BacenJud e, considerando que esta não obteve êxito, acolho o pedido de 

desistência da ação de fl. 124.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, haja vista que as 

benesses da assistência judiciária gratuita foram deferidas em seu favor, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

 Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 122734 Nr: 1039-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDNALVA APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

SÁFADI - OAB:14834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 122734

Vistos etc.,

Trata-se de ação cível promovida por EDNALVA APARECIDA DE LIMA, em 

face de VILMAR ALVES DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fl. 126), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular andamento 

ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente 

advertida quanto à possibilidade de extinção deste pelo abandono.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

Sem condenação em custas e despesas processuais.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 132070 Nr: 6416-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DE ALMEIDA HOFF - 

OAB:102.077/RS, MAURÍCIO AYRES RAMOS - OAB:OAB/RS 64015, 

MAURÍCIO MARQUES SBEGHEN - OAB:OAB/RS 62.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º: 132070

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Yara 

Brasil Fertilizantes s/a em face de Marcelo Fernandes, todos qualificados 

nos autos.

Às fls. 76, foi juntada aos autos o Aviso de Recebimento devolvido pelos 

Correios sem o devido cumprimento, com o motivo da devolução como 

“mudou-se”.

Pois bem.

É sabido que as partes devem manter o endereço atualizado nos autos, 

informando sempre que houver mudanças (art. 77, V, do NCPC), nesse 

sentido, diante do AR devolvido (fls. 76), está nítido o desinteresse da 

parte autora pelo deslinde do feito, considerando-se assim, válida a 

intimação de fls. 467 (art. 274, parágrafo único, do NCPC).

 Colaciono ainda o seguinte julgado:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – 

DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

(N.U 0014020-31.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017).” grifei

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

 Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 132477 Nr: 6592-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CONCEIÇÃO SOUSA COSTA, AMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 132477

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida às partes, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das 

partes, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias.

Publique-se. Cumpra-se.

Sorriso-MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 138405 Nr: 9834-02.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, IRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 138405

Vistos etc.,

Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de desistência da ação 

de fl. 53.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, ante o benefício da gratuidade judiciária.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

 Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 143640 Nr: 611-88.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Processo n.º: 611-88.2016.8.11.0040.

Código n.º: 143640.

Vistos etc.,
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Trata-se de Ação de cobrança promovida por MARCIA CRISTINA 

NASCIMENTO DE ALMEIDA, em face de BANCO BRADESCO S/A, já 

qualificados nos autos.

 Às fls. 78/79, não foi possível proceder a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o endereço informado no mandado não corresponde 

com o endereço destacado na exordial de fls. 04.

Sendo assim, INTIME-SE a parte autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, II, 

CPC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 122430 Nr: 873-72.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 Processo: 873-72.2015.8.11.0040.

Código-Apolo: 122430.

Vistos etc.,

1.) Trata-se de cumprimento de sentença voluntário, o pagamento foi 

realizado às fls. 154-155, bem como, houve a concordância tácita da parte 

exequente aos valores pagos (fls. 158).

2.) Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 924, II, do NCPC.

3.) Tendo em vista os valores depositados em Juízo, expeça-se alvará 

judicial para transferência dos valores em favor do exequente a ser 

depositado na conta corrente informada às fls. 158.

4.) Decorrido o prazo legal, e nada sendo requerido, ao arquivo.

5.) Custas conforme fixado na sentença de conhecimento.

 6.) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 18 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 142172 Nr: 11749-86.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 142172

Vistos etc.,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito promovida por 

JOSÉ PEDRO DA SILVA, em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, ambos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 113/114), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular andamento 

ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente 

advertida quanto à possibilidade de extinção deste pelo abandono.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, haja vista que as 

benesses da assistência judiciária gratuita foram deferidas em seu favor, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 84673 Nr: 3937-32.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 Código: 84673

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da AJG, sendo que, nesse caso, a cobrança ficará 

suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 100836 Nr: 3647-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE DO VERDE AGRO NEGÓCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Código: 100836

SENTENÇA

Vistos etc.,

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte 

requerente informou que empreendeu com equipamentos e melhorias em 

sua sede, solucionando o problema narrado na exordial, pugnando pela 

extinção do feito.

Desta maneira, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 10 do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

Sorriso/MT,17 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 139743 Nr: 10527-83.2015.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADELINO LAZARINI FAXO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 CÓDIGO n.º: 139743.

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda com Pedido de Tutela 

Antecipada promovida por ADELINO LAZARINI FAXO JUNIOR em face de 

ANDRÉIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO, todos qualificados nos autos.

 Às fls. 103-104, foi juntados aos autos os Avisos de Recebimento 

devolvido pelos Correios sem o devido cumprimento, com o motivo da 

devolução como “AUSENTE” em ambas as cartas.

 Pois bem.

É sabido que as partes devem manter o endereço atualizado nos autos, 

informando sempre que houver mudanças (art. 77, V, do NCPC), nesse 

sentido, diante dos ARs devolvidos (fls. 103-104), está nítido o 

desinteresse da parte autora pelo deslinde do feito, considerando-se 

assim, válida a intimação de fl. 102 (art. 274, parágrafo único, do NCPC).

 Colaciono ainda o seguinte julgado:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – 

DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

(N.U 0014020-31.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017).” grifei

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART.

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003152-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ALENCAR DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR DE ALENCAR DA CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(trinta) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1003152-72.2019.8.11.0040 Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE 

ALENCAR DA CRUZ POLO PASSIVO: Nome: JOCIMAR DE ALENCAR DA 

CRUZ, inscrito no CPF/MF sob nº 017.119.532-36 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS NÃO REPRESENTADOS E 

EVENTUAIS HERDEIROS AUSENTES, para que tomem conhecimento dos 

termos do Inventário e partilha referente aos autos acima identificados, 

conforme despacho, inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA, digitei. SORRISO, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: >https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001319-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001319-82.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA 

EMBARGADO: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA Vistos etc., 

Inicialmente, consigno que diante da expedição do ofício de Id 30110124 

ao juízo deprecado, dou por prejudicada a análise dos embargos 

declaratórios de Id 30073960. Quanto à manifestação da parte 

embargada/credora de Id 30400707, verifico que em decisão liminar 

proferida nos presentes embargos de terceiro foi determinada apenas que 

fosse RESGUARDADA a quantidade de 27.500 sacas de soja de 60 kg 

cada, relativas à CPR 36-2019/2020 e da quantidade de 42.500 sacas de 

soja de 60 kg cada, relativas à CPR 37-2019/2020, ambas emitidas pelo 

executado Eurico Francisco Garcia Galho, e com registro de penhor rural 

de primeiro grau, conforme certidões de 29755185 e 29755183, 
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inexistindo, portanto, determinação de suspensão do arresto deferido nos 

autos da Execução de n° 1001144-88.2020.811.0040. Constou ainda da 

referida decisão liminar que caso os grãos já tenham sido colhidos e 

depositados em armazéns gerais, silos ou qualquer outra unidade de 

depósito em razão do arresto deferido nos autos nº 

1001144-88.2020.8.11.0040, deverá o Oficial de Justiça proceder com a 

reversa dos grãos em favor do embargante, na quantidade descrita nas 

CPRs 36-2019/2020 e 37-2019/2020, mediante certidão, intimando-se o 

armazém onde os grãos ficarão depositados de que não poderá dispor do 

produto sem expressa ordem judicial. Deste modo, considerando a 

informação de os advogados da embargada teria informado de que "era 

para continuar a colheita em nome da Vale, e que não era para permitir a 

Araguaia arrestar um grão de soja, pois, a determinação era para a Vale 

arrestar, e não a Araguaia” (sic) e, ainda, que os representantes da 

embargada só entraria na propriedade objeto do arresto com oficial de 

justiça e polícia, entendo necessário o reforço da decisão já prolatada 

neste feito. Diante do exposto, DETERMINO que a colheita na propriedade 

objeto do arresto seja acompanhada por oficial de justiça e reforço policial, 

na forma do artigo 212,§2º do CPC, devendo ser observados os limites da 

decisão liminar proferida nos presentes embargos de terceiros, devendo o 

meirinho certificar minuciosamente o cumprimento da decisão. AUTORIZO, 

ainda, o acompanhamento da colheita pelos representantes e 

procuradores da embargada/credora. EXPEÇA-SE o necessário. Lado 

outro, deixo de analisar o pedido de arresto de grãos pleiteado pela 

embargada, evitando, assim, tumulto processual, devendo a credora, se 

for o caso, postular na via própria. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001462-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001462-71.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME REQUERIDO: OI S.A, OI S/A Vistos 

etc., Cuida-se de Pedido de Reconsideração formulado por LCI 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA em face da decisão que indeferiu o pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter antecedente. Alega a parte 

autora que a decisão deve ser revista, tendo em vista que foi quitado 

integralmente o valor da fatura objeto da inscrição do nome da empresa 

nos órgãos de proteção ao crédito, R$30.186,26, afirmando, ainda, que 

“sequer tem conhecimento da existência de eventuais juros e/ou multa, 

pois como dito, efetuou o pagamento integral do valor negativado” (sic). 

Pois bem. Em que pensem as alegações da parte autora quanto ao 

pagamento integral do valor da inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, verifico que, conforme já salientado na decisão atacada, a fatura 

em questão foi quitada com quase um ano de atraso, sem os devidos 

acréscimos. Destaco que a multa e juros de mora estão previstos na 

própria fatura de Id 29923568, não havendo que se falar, portanto, em 

desconhecimento de tais encargos pela empresa autora. Lado outro, 

entendo pertinente o deferimento da liminar pleiteada, mediante a 

prestação de caução consubstanciada ao depósito judicial do valor 

correspondente a multa de 2% mais juros de mora de 1% ao mês 

aplicados ao período de inadimplência, previstos na fatura de Id 29923568, 

resguardando assim, o tratamento isonômico às partes. Nesta ótica, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE pretendida na inicial e determino que, após a 

prestação da caução, a requerida proceda com a exclusão do nome da 

empresa autora dos órgãos de proteção ao crédito relativa à fatura de Id 

29923568, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor 

de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite do valor da causa. INTIME-SE a 

parte autora a prestar caução no valor de correspondente a multa de 2% 

mais juros de mora de 1% ao mês aplicados ao período de inadimplência, 

previstos na fatura de Id 29923568, nos termos do art. 300, § 1º, ambos 

do CPC/2015, sob pena de revogação da liminar deferida, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo a caução ofertada ser homologada por este juízo. 

Deixo consignado, desde já, que a parte autora deverá aditar o pedido 

principal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da tutela 

cautelar, nos termos do artigo 303, I, do CPC. No mais, CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar em 05 dias, indicando provas que 

pretende produzir (art. 306 do NCPC). Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007077-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO SOLISMAR CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007077-13.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDEVINO SOLISMAR CARVALHO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foram apresentados contestação documentos 

pela parte requerida. No Id 18549799 foi certificado o decurso do prazo 

sem apresentação de impugnação à contestação pela parte autora. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. De início, por se tratar de erro material, 

defiro o pedido de retificação do polo passivo, devendo constar como 

requerida a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A. Lado outro, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível por meio da ação 

proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear 

indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa. Por fim, quanto à alegação de ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da não apresentação de comprovante de endereço da 

parte autora, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que os 

documentos juntados ao feito são suficientes para o fim de comprovar que 

a parte autora reside nesta Comarca. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 
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necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001504-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIF DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001504-57.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

NEIF DE OLIVEIRA COSTA REU: SEGURADORA LÍDER VISTOS. Trata-se 

de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte 

requerida e designada audiência de conciliação. Foi apresentada 

contestação e impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. De início, quanto à alegação necessidade de adequação do valor da 

causa ao proveito econômico perseguido, entendo que não assiste razão 

à requerida, uma vez que o valor correspondente à sequela sofrida pelo 

autor só será apurado através da prova pericial a ser realizada nos autos. 

Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual) e VI) se há valor relativo 

ao DAMS a receber. DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001365-08.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEUSA LOPES DE ALMEIDA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação. Lado outro, a 

parte autora deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto ao pedido de 

revogação dos benefícios da justiça gratuita deferida à parte autora, 

entendo que inobstante as alegações da parte requerida, não há razão 

para a modificação da decisão anterior, motivo pelo qual mantenho a 

decisão de Id 18450369. Da mesma forma, quanto à alegação de ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da não apresentação de comprovante de endereço da 

parte autora, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que os 

documentos juntados ao feito são suficientes para o fim de comprovar que 

a parte autora reside nesta Comarca. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito
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DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002995-02.2019.8.11.0040. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MANOEL ALVES TOLENTINO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA Vistos 

etc., Trata-se de pedido da parte ré para que seja averbada a existência 

do presente feito na matrícula do imóvel objeto deste, conforme ID n.º 

30457111. Convém destacar que a parte autora também pugnou na 

exordial pela averbação retro citada. Com isso, sem delongas, defiro a 

averbação da existência da presente ação às margens da matrícula n.º 

42.957 do CRI local, visto que tal medida não causará prejuízo às partes, 

nem tampouco impedirá a livre utilização do bem, mas sim garantirá a 

publicidade do feito, evitando-se, com isso, que terceiros de boa-fé sejam 

prejudicados. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA VIABILIZAR 

BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS E AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÃO 

EM MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA 

JURÍDICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, ATENDIDOS - AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A averbação da existência da ação 

originária às margens da matrícula do imóvel em discussão se mostra 

salutar, uma vez que garante a publicidade da existência da presente 

ação judicial e não traz prejuízo algum aos agravados, visto que não 

impede a livre disposição do bem. A decisão agravada não alterou a 

propriedade e posse indireta da imóvel, mantida com o Agravante, 

simplesmente adotou medidas assecuratórias para viabilizar, se for o 

caso, a reversibilidade imediata da prestação jurisdicional. Tal medida 

justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de boa-fé, 

bem como prevenir eventuais litígios futuros. SEBASTIAO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 04/07/2018) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 10116903620178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/07/2018). Ante ao exposto, com 

amparo no poder geral de cautela e no art. 300 do Código de Processo 

Civil, DETERMINO a averbação da existência da presente ação às margens 

da matrícula do imóvel objeto da lide, sendo a n.º 42.957 do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca. Por fim, visando garantir segurança 

jurídica para as partes e para terceiros, DEFIRO também o pedido para que 

a imobiliária Pôr do Sol Urbanizações Ltda se abstenha de fornecer a 

autorização de lavratura de escritura ou autorização de venda às partes 

ou à terceiros com relação ao imóvel objeto da lide, matriculado sob o n.º 

42.957 perante o CRI local, para tanto, intime-a, fixando, desde já, multa 

diária no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em caso de 

descumprimento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005433-98.2019.8.11.0040
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JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - 693.900.451-34 (PROCURADOR)
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005433-98.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SILVA PROCURADOR: HERMES DA SILVA REU: 

SEGURADORA LÍDER VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a 

inicial, foi determinada a citação da parte requerida e designada audiência 

de conciliação. Foi apresentada contestação e impugnação à contestação. 

É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, quanto à alegação 

necessidade de adequação do valor da causa ao proveito econômico 

perseguido, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que o 

valor correspondente à sequela sofrida pelo autor só será apurado 

através da prova pericial a ser realizada nos autos. Da mesma forma, 

restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via 

jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser 

afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, 

uma vez que é plenamente possível por meio da ação proposta, a parte 

autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa. Por fim, entendo que não assiste razão à parte requerida 

no que tange à alegação de inépcia da ação por ausência de ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda, notadamente 

porque forma juntados o Boletim de Ocorrência do acidente automobilístico 

ocorrido e todo o prontuário médico do autor, conforme Id 22403330 e 

seguintes. Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas 

ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do 

NCPC, através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão 

também apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, 

conclusos para sentença. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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BANCO BRADESCO SA (REU)
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JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001157-29.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDEMIR AVELINO REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Trata-se de 

Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte 

requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a preliminar de 

necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora 
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Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Da mesma forma, quanto à 

alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, entendo que 

não assiste razão à requerida, uma vez que os documentos juntados ao 

feito são suficientes para o fim de comprovar que a parte autora reside 

nesta Comarca. Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do 

NCPC, através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão 

também apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, 

conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito
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SEGURADORA LÍDER (REU)
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Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001316-64.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LORECI FERREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., Trata-se de 

Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte 

requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. De início, restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, o fato de a 

parte autora já ter recebido parte do valor que entende como devido via 

administrativa não a impede de pleitear indenização do seguro obrigatório 

DPVAT pela via jurisdicional. Posto isto e não havendo outras questões 

preliminares a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008835-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI MARCHIORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1008835-90.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DARCI MARCHIORO Vistos etc., Vieram os autos conclusos em virtude do 

pedido de desistência da ação (ID n.º 28311482). DECIDO. Compulsando 

os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da 

parte contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de 

desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale 

destacar que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a 

anuência da parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 

4º, do CPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas e despesas processuais remanescentes se 

houver, pela parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios, 

visto que ausente de triangularização processual no presente feito. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005606-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERICO DE ASSIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DE ANDRADE GOMES OAB - MT26492/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA GONCALVES DA COSTA ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005606-25.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: ALDERICO DE ASSIS NASCIMENTO REQUERIDO: 

ELISANGELA GONCALVES DA COSTA ASSIS Vistos etc., Vieram os 

autos conclusos em virtude do pedido de desistência da ação (ID nº 

25680008). DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e 

outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte requerente 

apresentou pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela 

extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido 

citação, torna-se desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, 

conforme inteligência do art. 485, § 4º, do CPC. Desta maneira, acolho o 

pedido de desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspensa sua 

cobrança, haja vista que as benesses da assistência judiciária gratuita 

foram deferidas em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Sem 

condenação em honorários advocatícios, visto que ausente de 

triangularização processual no presente feito. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004797-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO TEIXEIRA LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004797-06.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: REGINALDO TEIXEIRA 

LEAL Vistos etc., Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de 

desistência da ação (ID n.º 17269064). DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte 

contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de desistência 

da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar 

que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do CPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes, se houver. Consigno que, o art. 90, § 3º, do CPC, não é 

aplicável ao caso em tela, visto que não se trata de transação, mas sim de 

extinção do feito com base no art. 485, VIII, CPC. Sem condenação em 

honorários advocatícios, visto que ausente de triangularização processual 

no presente feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado esta sentença, arquivem-se os autos. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000732-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEI SARAIVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000732-60.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

NEI SARAIVA DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em 

face de NEI SARAIVA DOS SANTOS, ambos qualificados. Alega a parte 

autora que o requerido celebrou um contrato de financiamento de veículo 

com ela e tornou-se inadimplente com as parcelas assumidas no contrato. 

Diante disso, requereu liminarmente a busca e apreensão do bem e ao 

final a procedência do pedido, tornando a propriedade plena do bem em 

seu favor. A liminar foi deferida em 14 de fevereiro de 2020 (Id 29250634), 

sendo devidamente cumprida, conforme auto de busca, apreensão e 

depósito de Id 29907558. Em petição de Id 29820141, o requerido efetuou 

a purgação da mora, com o depósito do valor integral do débito, conforme 

Id 29820143. Instado a se manifestar, o autor discordou com os valores 

depositados pelo réu, pugnando pelo pagamento dos valores 

correspondente s as custas processuais, despesas da apreensão e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor da ação, no total de 

R$6.865,40. Em manifestação de Id 29931643 o requerido reiterou o 

pedido de restituição do veículo. É o relatório. Fundamento e decido. Sem 

delongas, considerando que o débito foi devidamente adimplido pelo 

requerido, tem-se que a pretensão deduzida na inicial foi devidamente 

atendida, com o reconhecimento espontâneo do pedido pela parte 

requerida. Quanto aos valores relativos às custas processuais, despesas 

com a apreensão do veículo e honorários advocatícios pleiteados pela 

autora na manifestação de Id 2990755, entendo que tais valores devem 

ser pleiteados em sede de cumprimento de sentença, posto que não 

constou expressamente da decisão que deferiu a liminar de busca e 

apreensão. A propósito: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA 

MOTOCICLETA OBJETO DA DEMANDA – PAGAMENTO DAS PARCELAS 

DO CONTRATO – PAGAMENTO DOS VALORES DESCRITOS NA INICIAL – 

PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA 

MOTOCICLETA APREENDIDA - MULTA DIÁRIA – MINORAÇÃO – DECISÃO 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos 

termos do art. 3° §§ 1° e 2°, do Decreto-Lei n° 911/69 integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, que in casu, corresponde ao valor total do contrato. “Não há se 

falar em pagamento de honorários e custas advocatícios quando da 

liberação do veículo, nos termos do artigo 3º, § 2º do Decreto-lei 911/69” 

eis que não requerido, “que poderão ser arbitrados na sentença, sem 

qualquer prejuízo à agravante.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0194.15.001486-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2015, publicação da súmula em 

12/08/2015). A astreinte fixada em inobservância a razoabilidade deve ser 

reduzida” (TJMT, N.U 1004075-29.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) – destaquei. Ante o exposto, e considerando tudo o que mais 

dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 'a', do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO o requerido ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que, na forma 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, FIXO em 10% do valor 

atribuído à causa. Desde já, DETERMINO a expedição de alvará judicial 

para o levantamento dos valores depositados pelo requerido (Id 

29820143) em favor do banco requerente, bem como a expedição de 

mandado de restituição do veículo em favor da parte autora. EXPEÇA-SE o 

necessário. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Lado outro, 

havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000653-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 366 de 1019



CELSO FRANCISCO VALGOI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000653-81.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: CELSO 

FRANCISCO VALGOI Vistos etc., Antes mesmo do recebimento da inicial, 

as partes apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o 

acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Destaco que, inobstante o pedido de suspensão do processo, caso 

haja descumprimento do acordo, o cumprimento de sentença deverá ser 

realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe, conforme 

prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, 

não se justificando mais a suspenção/sobrestamento do presente feito, o 

qual tem forma física. Ademais, a sua manutenção entre os processos 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores, inviabilizando o estabelecimento de 

estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional. Além 

disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela Diretoria do 

Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na celeridade, 

eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços judiciários, 

otimização dos serviços da Central de Arquivamento e Arrecadação, 

resolveu o seguinte: “Art. 1º - Tratando-se de processos de 

conhecimento, com trânsito em julgado e encaminhados à Central de 

Arquivamento e Arrecadação (CAA) após o prazo estabelecido do art. 

611, da CNGC, para o ajuizamento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que 

deverá ser feito via sistema PJe, caberá ao postulante instruir o pedido 

com cópia da sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento; Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve 

desconsiderar, salvo decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA 

FUNCIONAL estabelecida no art. 516, inc. II, do CPC; Art. 3º - A 

distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS CUSTAS 

PROCESSUAIS; Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o 

desarquivamento dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, 

por qualquer interessado Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor 

na data de sua publicação no DJE, revogando-se as disposições em 

contrário.” (grifei) No mais, com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, 

dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, desnecessária 

a intimação das partes. Custas e honorários advocatícios, se houver, na 

forma transigida pelas partes no acordo. P.C. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006122-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006122-45.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA REGINA SOARES DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc., Trata-se de Ação de Indenização DPVAT por morte promovida por 

MARIA REGINA SOARES DA SILVA, em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados nos autos. 

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. A 

requerida apresentou contestação no Id 25078396, alegando, 

preliminarmente, a ilegitimidade ativa da, a falta de interesse processual em 

razão da ausência de requerimento administrativo e a inépcia da inicial 

diante da ausência de documentos que entende por indispensáveis ao 

processamento da demanda. No mérito, pugnou pela improcedência da 

ação. Juntos os documentos de Id 25078398 e seguintes. No Id 27403420 

a parte autora impugnou a contestação apresentada. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, verifico que o embargante é 

parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda. Isso 

porque, inobstante a autora ser avó materna e tutora da menor Thalyane 

da Silva Rodrigues, a qual faleceu no acidente de trânsito ocorrido na data 

de 24/12/2016, inexiste liame hereditário entre detentores da guarda e a 

criança ou adolescente. Ora, a guarda é instituto em que o guardião 

acolhe a criança ou adolescente como membro da família substituta, com 

as obrigações e direitos daí advindos, sem que o menor seja pupilo ou filho 

(ECA, arts. 33, § 1º, e 34). Deste modo, considerada a ordem de vocação 

hereditária, os genitores da vítima (ascendentes de primeiro grau) são os 

únicos beneficiários para o recebimento do seguro obrigatório e não a 

autora, apenas detentora de sua guarda definitiva e sustento. A propósito: 

“ALVARÁ JUDICIAL - SEGURO DPVAT - HERDEIROS LEGAIS - CONDIÇÃO 

NÃO VERIFICADA - ILEGITIMIDADE ATIVA - CARACTERIZAÇÃO. O 

detentor da guarda de criança ou adolescente falecida não pode postular 

o recebimento de seguro DPVAT, porquanto a indenização é devida, na 

falta de cônjuge, aos herdeiros legais, nos termos do art. 4º da Lei nº 

6.194/74, na sua redação original, em vigor na data do acidente” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.14.194693-9/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da 

Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/0016, publicação da 

súmula em 26/08/2016) “SEGURO DPVAT - BENEFICIÁRIO INCAPAZ - 

PRÊMIO VINDICADO EM NOME DE QUEM EXERCE A SUA GUARDA - 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA - AÇÃO QUE NÃO 

SE REVESTE DE TODAS AS SUAS CONDIÇÕES - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA QUE PODE SER APRECIADA DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E 

GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Para 

propor ou contestar uma ação é necessário ter interesse e legitimidade, da 

qual, ordinariamente, terceiros não podem se aproveitar” (N.U 7322/2008, 

7322/2008, SERLY MARCONDES ALVES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 16/12/2009, Publicado no DJE 30/01/2010) Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face da ilegitimidade 

da autora para figurar no polo ativo da presente demanda. CONDENO a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, 

contudo, suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos 

em seu favor . Transitada em julgado esta sentença, arquive-se. Havendo 

recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000908-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BARICHELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000908-78.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRENE BARICHELLO REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Tratam-se 

de embargos de declaração ofertados por BRADESCO SEGUROS S/A, em 
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face da r. sentença de Id 25789769, alegando que houve omissão do juízo 

em relação ao momento do abatimento do valor recebido 

administrativamente pelo autor, bem como os critérios a serem utilizados 

quanto a correção monetária e juros moratórios (Id 26187481). A parte 

embargada deixou transcorrer em branco o prazo para manifestar acerca 

dos embargos declaratórios. Pois bem. No que tange à aludida omissão, 

verifico que o valor de R$2.362.50 (dois, trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos) foi recebido administrativamente pela parte autora 

na data de 03/02/2016, portanto, antes mesmo da propositura da presente 

demanda, que se deu em 12/07/2016. Deste modo, deverá tal valor ser 

abatido do valor da condenação no início do cálculo, aplicando-se sobre o 

saldo remanescente os juros e correção monetária, na forma constante do 

dispositivo da sentença ora embargada. Diante de todo exposto, 

CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para que onde 

se lia: "Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e assim o faço para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da importância de R$4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir do 

evento danoso (súmula 580, STJ), descontando-se eventuais valores 

recebidos administrativamente." Deve-se ler: "Ante o exposto, na forma do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e assim o faço para CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento da importância de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), referentes à indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

descontados no início do cálculo o valor de R$2.362.50 (dois, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), recebidos 

administrativamente pela parte autora na data de 03/02/2016, aplicando-se 

sobre o saldo remanescente juros de 1% ao mês, a partir da citação 

(Súmula 426, STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir do evento 

danoso (súmula 580, STJ)." Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000539-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON MELCHERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000453-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTINA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006937-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROMEU CANOSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000178-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PJe 1000178.2018.811.0040 Requerente: Leandro Aparecido da Silva 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, Tem em 

vista que a discussão nos presentes autos foi afetada pelas decisões 

proferidas pelo STJ nos REsp`s. 1.729.555 e 1.786.736, sob o rito dos 

recursos especiais repetitivos, Tema 862 (fixação do termo inicial do 

auxílio-doença, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos 

artigos 23 e 86, parágrafo 2°, da Lei 8.213/91), determino a SUSPENSÃO 

do presente feito até o julgamento final sobre o tema pela Corte Superior 

de Justiça. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 18 de 

março 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001100-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY ANTONIO GEHLEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PJe nº 1001100-74.2017.8.11.0040 Requerente: Sidiney Antônio Gehlen 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Sidiney 

Antônio Gehlen ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação da autarquia ré à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez e/ou restabelecimento de auxílio-doença. Alegou ser 

segurado da Previdência Social e de estar totalmente incapacitado para o 

trabalho em decorrência do acidente de trabalho ocorrido em 13/07/2013 e 

que lhe causou fratura no platô tibial esquerdo e lesão no tendão patelar 

esquerdo, incapacitando-o para suas atividades laborativas, incapacidade 

reconhecida por sentença nos autos da ação previdenciária, Cód. 111177, 

que tramitou na 6ª Vara Cível desta comarca. Aduziu que o benefício de 

auxílio-doença foi implantado em 07/2014, todavia, indevidamente cessado 

pela autarquia ré em 01/2017, ao argumento da não constatação da 

incapacidade laborativa do autor mediante nova perícia médica do INSS. 

Asseverou, porém, que a incapacidade para o trabalho permanece, 

conforme atestados e exames médicos acostados à inicial, fazendo, 

portanto, jus à concessão dos benefícios. Instruiu a inicial com 

documentos. A decisão id. 8103226 concedeu liminarmente o benefício de 

auxílio-doença em favor do autor. Em contestação (id. 9187004), o 

requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao fundamento 

da ausência de doença incapacitante do segurado, bem como, a 

necessidade da realização de perícia médica. Juntou documentos e 

formulou quesitos. Em réplica (id. 9347281), a parte autora rechaçou os 

fundamentos articulados pelo réu em contestação, oportunidade em que 

apresentou seus quesitos. Decisão id. 11067254 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção 

de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial 

juntado no id. 17759984. O autor manifestou concordar com o Laudo (id. 

18134157). De outro lado, o requerido quedou-se silente (id. 20973179). É 

o necessário. Decido. Como relatado, postula a parte requerente 

aposentadoria por invalidez e/ou concessão do benefício auxílio-doença, 

com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se 

observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 
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incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos 

para concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado são: 

incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada pericialmente, 

insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da carência, 

quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido para a 

concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” In casu, o autor contribuiu durante o período legalmente 

exigido, nos termos do citado artigo, tanto é que lhe foi concedido o 

benefício auxílio-doença judicialmente (ação previdenciária, cód. 111177), 

todavia, cessado pela autarquia requerida em 01/2017. Quanto à 

incapacidade laborativa da parte autora, a prova pericial não concluiu pela 

incapacidade total e definitiva do autor para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência, mas apenas e tão somente que em razão das 

enfermidades narradas na inicial estaria PARCIALMENTE E 

TEMPORARIAMENTE incapacitado para exercer as atividades laborativas 

que anteriormente exercia (id. 17759984). No quadro histórico da perícia 

médica, apontou a perita judicial: “No dia 19/04/2018, às 8:30horas, no 

Fórum da Comarca de Sorriso -MT, realizei a perícia médica do Sr Sidiney 

Antonio Gehlen, com 3 8 anos, casado e residente em Sorriso -MT. Refere 

ter ensino fundamental incompleto, tem 3 filho s e mora com eles e a 

esposa . Comprova as seguintes atividades laborais em carteira de 

trabalho (doc anexo): operador de motosserra (agosto de 2011 a maio de 

2012) e motorista (maio de 2013, ainda registrado). Recebeu beneficio 

auxílio -doença do INSS de maio de 2014 a janeiro de 2017 e junho de 

2017 a março de 2018 (doc anexos).” Aos quesitos do autor, respondeu a 

Senhora Peri ta: 1-  O autor possui  a lgum t ipo de 

lesão/doença/enfermidade? Qual? Resposta: Sim. Apresenta lesões 

ligamentares e meniscais em joelhos. 2 - Em caso positivo, é possível 

precisar a data inicial da incapacidade? Resposta: Existe comprovação 

desde dezembro de 2015 (laudo de ressonância magnética de joelho 

direito, anexo ao processo). (g.d.n) 3- A lesão/doença/enfermidade é 

temporária ou definitiva? Resposta: Temporária, passível de tratamento 

cirúrgico. (g.d.n) 4- Se a lesão/doença/enfermidade encontra-se em fase 

evolutiva ou encontra-se estabilizada? Resposta: Estabilizada. (g.d.n) 5- 

Se em função da lesão/doença/enfermidade, o autor pode desenvolver 

atividades que exijam força, movimentos repetitivos, com agilidade e 

destreza na capacidade de locomoção? Resposta: Sugiro evitar atividades 

com impacto sobre membros inferiores e/ou agachamento. 6 - Qual a 

atividade laborativa do autor? Resposta: motorista. 7 - Se a referida 

atividade exige esforço físico, e em qual intensidade, leve, media ou 

intensa? Resposta: Intensidade media. 8 - Diga o Sr perito, sobre a 

possibilidade do autor exercer atividades que exijam vigor e força física? 

Resposta: Sugiro evitar atividades com impacto sobre membros inferiores 

e/ou agachamento. 9 - Se em função da enfermidade, o autor possui 

condições de desenvolver as suas atividades habituais de trabalho? 

Resposta: Sugiro evitar atividades com impacto sobre membros inferiores 

e/ou agachamento Aos quesitos do réu, respondeu: 1- Qual o nome e a 

idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? 

Resposta: Sidiney Antônio Gehlen, 38 anos. Apresenta lesões 

ligamentares e meniscais em joelhos, com queixa de dor e instabilidade 

dos mesmos. Ao exame físico dos joelhos apresentou crepitação e 

redução da amplitude de movimentos bilateral. 2- Qual a atividade 

laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou 

“autônoma”? Resposta: comprova atividades laborais de operador de 

motosserra e motorista. 3- Diga o Sr Perito se a atividade declarada requer 

a realização de esforços físicos e, em caso afirmativo se de forma leve, 

moderada ou intensa? Poderia o Sr Perito descrever detalhadamente as 

tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? Resposta: Esforço 

moderado. Motorista de caminhão: realiza transporte de cargas, inspeções 

e reparos nos veículos, verifica documentos do veiculo e da carga, 

vistoria cargas transportadas, define rotas, opera equipamentos, 

movimenta cargas. 4- Diga o Sr Perito se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidade nas mãos, etc. Resposta: Sim. Apresenta calosidade 

nas mãos. (g.d.n) Em relação à incapacidade, respondeu a perita ao 

quesito n° 3 do requerido: 5 - Diga o Sr Perito qual o diagnostico e se a 

parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou 

do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: 

Sim, apresenta lesões ligamentares e meniscais em joelhos. Com 

incapacidade laboral parcial e temporária. (g.d.n) 6 - Caso a resposta ao 

quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr Perito se o diagnostico atual foi 

estabelecido clinicamente ou se existe alguma comprovação por exame 

complementar? Resposta: Apresenta exame complementar. 7- Diga o Sr 

Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando 

existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi (foram) o(s) 

resultado(s) do(s) mesmo(s)? Resposta: Ressonância magnética do joelho 

esquerdo – 13/11/2016 (doc anexo): ruptura crônica, transfixante do 

ligamento cruzado anterior, havendo reabsorção parcial do seu coto 

proximal. Status pós-cirúrgico de menisco medial, sem critérios para re 

-ruptura. Ruptura obliqua do corno posterior do menisco medial, com 

extensão para sua superfície articular inferior, havendo leve insinuação 

de fragmento inferior para o recesso meniscotibial. Ressonância 

magnética do joelho direito – 17/12/2015 (doc anexo): lesão parcial de alto 

grau do ligamento cruzado anterior; lesão complexa no corno posterior do 

menisco medial. Quanto ao início da incapacidade, respondeu a perita aos 

quesitos n° 2 (do autor) e 8 (do réu): 8- No caso de incapacidade, ha 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Inicio da 

Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O 

CASO? Caso positivo, quando e qual foi o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável Data do Inicio da Incapacidade (DII), ou se apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

ESPECIALMENTE SE A DATA DO INICIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE 

COM A DATA DE INICIO DA INCAPACIDADE. Resposta: Existe 

comprovação desde dezembro de 2015 (laudo de ressonância magnética 

de joelho direito, anexo ao processo). (g.d.n) 9- Caso a resposta ao 

quesito no 5 seja afirmativa diga o Sr Perito se a patologia declinada 

encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada 

(residual)? Resposta: A patologia encontra-se em estabilizada. 10 - Caso 

a resposta ao quesito n o 5 seja afirmativa diga o Sr Perito se o(a) autor(a) 

encontra -se em uso de medicação especifica para o diagnostico 

declinado? Resposta: Refere uso sintomático de Torsilax. 11 - Diga o Sr 

Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) 

autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades 

que anteriormente exercia. Resposta: Sim. 12 - No caso de incapacidade, 

diga o Sr Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade 

ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao 

exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando - o(a) à 

incapacidade total ou parcial? Resposta: Parcial, para atividades que 

exigem impacto sobre membros inferiores e agachamento. (g.d.n) 13 - 

Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa, diga o Sr Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando 

-o(a) à incapacidade permanente ou temporária? Resposta: Temporária, 

para atividades que exigem impacto sobre membros inferiores e 

agachamento. (g.d.n) 14 - No caso de incapacidade, diga o Sr Perito se a 

incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença 

profissional ou acidente de trabalho, no qual se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veiculo de 

propriedade da parte autora. Resposta: Não ha como afirmar. 15 - No caso 

de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Sr Perito se a incapacidade 

decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Sr 

Perito se, apos a consolidação das lesões, restaram sequelas que 

implicaram redução da capacidade para o trabalho que o autor 

habitualmente exercia. Resposta: Não se aplica. Do prazo de recuperação 

do segurado e seu retorno ao trabalho, respondeu a médica perita no 
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quesito n° 16 do INSS: 16 - No caso de incapacidade “temporária e parcial” 

e “temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicada 

para recuperação laborativa? Resposta: Sugiro reavaliar em 12 meses, ou 

apos realização de tratamento cirúrgico dos joelhos. (g.d.n) 17 - No caso 

de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista 

medico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a 

reabilitação para outra função? Resposta: Não se aplica. (...) Ao término, 

concluiu a Senhora Perita: “CONCLUSÃO Considero o autor com 

incapacidade laboral parcial e temporária. Sugiro evitar atividades com 

impacto sobre membros inferiores e/ou agachamento. E reavaliar em 12 

meses.” (g.d.n) Desta feita, a perícia judicial concluiu que a parte autora à 

época da cessação do benefício de auxílio-doença pelo INSS (24/01/2017) 

se encontrava incapacitada para o trabalho, conforme quesitos n°s 2 do 

autor e 8 do réu, portanto, fazendo jus ao benefício. Entretanto, a perícia 

médica atestou que a incapacidade do requerente para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência é PARCIAL e 

TEMPORÁRIA, o que impõe nos termos do art. 59 e seguintes da Lei de 

Planos de Benefícios da Previdência Social, o deferimento parcial do 

pedido inicial para conceder-lhe a concessão do benefício auxílio-doença 

a partir de sua cessação (24/01/2017). Na espécie, a concessão do 

benefício deverá ser mantida até a realização do procedimento cirúrgico 

indicado no Laudo Pericial e a nova reavaliação da segurado, conforme 

apontado na resposta ao quesito n° 16 e na conclusão da perícia médica. 

Nesse diapasão: “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA 

A ENSEJAR, APENAS, O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO 

INICIAL A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA 

APELAÇÃO DO INSS E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme 

diploma legal que disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao 

segurado que, tendo cumprido a carência exigida, quando for o caso, 

estiver incapacitado para o seu trabalho habitual, sendo passível de 

recuperação e adaptação em outra atividade, mediante reabilitação 

profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. 

Apelação do autor conhecida e desprovida. Remessa necessária e 

apelação do INSS conhecidas e parcialmente providas. (TRF-2 - REEX: 

200851040038576, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, Data 

de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: 18/03/2014)”. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para conceder o 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de Sidiney Antônio Gehlen, no valor do 

salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, a contar da 

cessação do benefício, 24/01/2017, até a realização do procedimento 

cirúrgico indicado na perícia judicial e posterior reavaliação do autor, ou 

enquanto permanecer a incapacidade laborativa do segurado. Ratifico a 

liminar id. 8103226. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar cessação do 

benefício (24/01/2017), OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO 

BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção 

monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 18 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito
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Processo nº 1000884-16.2017.8.11.0040 Requerente: Luzia Rodrigues 

Reis Lima Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

VISTOS ETC, Luzia Rodrigues Reis Lima Silva ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS almejando a condenação do requerido à concessão do 

benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser 

filiada à Previdência Social, bem como, totalmente incapacitada para o 

trabalho em razão das seguintes moléstias: lesão que inicialmente era 

fratura no joelho e passou fratura na perna (CID 10:S82), lumbago com 

ciático, artrose e transtornos da rotula (CID M544) e outras 

mononeuropatias (CID G58), lesões supervenientes ao procedimento 

cirúrgico no joelho esquerdo, ocorrido em outubro de 2010. Asseverou 

que em razão das moléstias sofridas, requereu a concessão do benefício 

de auxílio-doença, todavia, negado pela autarquia ré, ao fundamento da 

perda da qualidade da segurada da autora junto à Previdência Social 

quando da incapacidade alegada. Instruiu a inicial com documentos e 

formulou quesitos. A decisão id. 4980923 concedeu liminarmente o 

benefício de auxílio-doença em favor da autora. Em contestação (id. 

6653341), o requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como 

prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao 

argumento da ausência de incapacidade da requerente, bem como, a 

necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade da segurada. Juntou documentos e apresentou quesitos. 

Réplica id. 7303989. A decisão id. 8014191 afastou a prejudicial de mérito 

suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de 

prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial acostado 

no id. 17759118. A autora impugnou o Laudo Pericial (id. 18123630), assim 

como postulou pela nomeação de novo perito médico (id. 19612403). O 

requerido quedou-se silente, consoante certidão id. 20973666. É o 

necessário. Decido. Com narrado, postula a requerente a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, ao 

fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei n° 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Assim, os requisitos 

para concessão da aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença são a 

incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada pericialmente, 

insuscetibilidade de reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade 

que garanta ao segurado sua subsistência e cumprimento da carência, 

quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido para a 

concessão de aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições 

mensais, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 

25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 
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ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, a carência mínima 

legal para a concessão dos benefícios postulados na inicial foi cumprida 

pela segurada, pois, trata-se de agravamento de doença incapacitante, 

bem como, conforme se observa da CTPS e do extrato do CNIS acostados 

autos, a autora voltou a contribuir para a Previdência Social em 

06/07/2015, tendo recolhido o número de contribuições necessárias ao 

retorno da qualidade de segurada. No tocante à incapacidade laborativa, a 

prova pericial (id. 17759118) não concluiu pela total incapacidade da parte 

autora para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. No 

quadro histórico do Laudo, apontou a perita judicial: “HISTÓRICO No dia 

19/04/2018, às 13:50horas, no Fórum da Comarca de Sorriso -MT, realizei 

a perícia médica da Sra Luzia Rodrigues Reis Lima Silva, com 50 anos, 

casada e residente em Sorriso -MT. Refere ter ensino médio incompleto, 

tem 2 filhos e mora com o esposo. Comprova atividade laboral de 

domestica, dobradura, zeladora e cozinheira (outubro a dezembro de 

2017) em carteira de trabalho (doc anexo). Recebeu beneficio 

auxílio-doença do INSS de março de 2017 a dezembro de 2018, por 

decisão judicial (doc anexo).” Aos quesitos da autora, respondeu a perita: 

1- Queira o Sr Perito, avaliando os prontuários médicos, exames de 

ressonância, datados de 10/08/2016 e 27/08/2016, dizer se as lesões da 

autora se agravaram e os mesmos apresentam algum vicio que 

desqualifique os documentos como provas idôneas, demonstrando o 

embasamento técnico utilizado para chegar a tal conclusão? Resposta: 

Lesões estáveis. Não foram notados vícios. 2- Queira o Sr Perito, 

avaliando os laudos médicos, datados de 05/12/2015 e 05/10/2016, dizer 

se os mesmos apresentam algum vicio que desqualifique os documentos 

como provas idôneas, demonstrando o embasamento técnico utilizado 

para chegar a tal conclusão. Resposta: Não foram notados vícios. 3- Se 

os diagnósticos, bem como agravamento conferem com a condição de 

saúde da autora, justificando de forma técnica o porque da resposta. 

Resposta: A autora apresenta historia de tratamento cirúrgico de joelho 

direito para correção de fratura, atualmente com queixa de dor aos 

esforços; ao exame físico com queixa de dor aos movimentos de 

flexo-extensão dos joelhos, bilateralmente, com força preservada dos 

membros inferiores e musculatura trófica e simétrica. Ultimo exame 

complementar demonstrando alterações degenerativas leves em joelho 

direito. 4 - As patologias da autora tem cura? Qual o tratamento 

adequado? Qual o tempo necessário para tratamento, considerando que a 

autora é usuária do SUS? Resposta: Trata-se de lesões degenerativas, 

passiveis de controle sintomático e evolutivo por meio de medicação e 

fisioterapia. O tempo de tratamento pode ser variável. 5 - Considerando os 

achados, os exames, laudos e as respostas aos quesitos anteriores, 

queira o Sr Perito responder: a) esta a autora incapacitada para o trabalho 

remunerado que habitualmente vinha exercendo (domestica/zeladora) 

desde 22/09/2016? Resposta: Não. b) qual o entendimento do perito sobre 

incapacidade social? Esta a autora inserida nos requisitos da 

incapacidade social? Resposta: Não comprova incapacidade laboral. c) a 

patologia da autora é crônica, degenerativa ou progressiva? Resposta: 

Degenerativa. d) a incapacidade é total ou permanente? não se aplica. e) a 

incapacidade é multifuncional? Resposta: Não se aplica. f) a autora 

apresenta situações de quadro depressivo? Resposta: Não referiu. g) a 

autora faz uso de medicação? essa medicação provoca efeitos 

colaterais? Esses efeitos podem interferir na disposição física e psíquica 

emocional da autora? Resposta: Refere uso ocasional de Dipirona. Não 

relatou efeitos colaterais. h) documentalmente, pode-se dizer que a 

incapacidade total e permanente da autora teve inicio com o agravamento 

das lesões e com a busca por auxilio em 22/09/2016 (doc 19/19)? Caso 

negativo, qual a data correta e qual fundamento técnico motivado dessa 

conclusão? Resposta: Não se aplica. Aos quesitos do réu, respondeu: 1- 

Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde 

do(a) autor(a)? Resposta: Luzia Rodrigues Reis Lima Silva, 50 anos . 

Apresenta historia de tratamento cirúrgico de joelho direito para correção 

de fratura, atualmente com queixa de dor aos esforços; ao exame físico 

com queixa de dor aos movimentos de flexo-extensão dos joelhos, 

bilateralmente, com força preservada dos membros inferiores e 

musculatura trófica e simétrica. Ultimo exame complementar demonstrando 

alterações degenerativas leves em joelho direito. 2- Qual a atividade 

laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou 

“autônoma”? Resposta: Comprova atividades laborais de domestica, 

dobradura, zeladora e cozinheira. Empregada ate dezembro de 2017. 3 - 

Diga o Sr Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços 

físicos e, em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? 

Poderia o Sr Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas 

no exercício dessa atividade? Resposta: Esforço físico moderado. 

Cozinheira: auxilia nas diversas tarefas relacionadas com atividades de 

restaurante, tais como preparação de alimentos, limpeza e conservação 

das dependências do restaurante, lanchonete e dos equipamentos 

existentes. 4- Diga o Sr Perito se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidade nas mãos, etc. Resposta: Não. 5 - Diga o Sr Perito qual 

o diagnostico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? 

Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma 

incapacidade? Resposta: Apresenta historia de tratamento cirúrgico de 

joelho direito para correção de fratura, atualmente com queixa de dor aos 

esforços; ao exame físico com queixa de dor aos movimentos de 

flexo-extensão dos joelhos, bilateralmente, com força preservada dos 

membros inferiores e musculatura trófica e simétrica. Ultimo exame 

complementar demonstrando alterações degenerativas leves em joelho 

direito. Não comprova incapacidade laboral. 6- Caso a resposta ao quesito 

anterior seja afirmativa, diga o Sr Perito se o diagnostico atual foi 

estabelecido clinicamente ou se existe alguma comprovação por exame 

complementar? Resposta: Existem exames complementares. 7 - Diga o Sr 

Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando 

existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi (foram) o(s) 

resultado(s) do(s) mesmo(s)? Resposta: Radiografia do joelho direito – 

10/08/2016 (apresentado no dia do exame medico pericial): fios metálicos 

fixados a patela; restante das estruturas osseas de aspecto habitual, sem 

alterações apreciáveis. Demais partes moles sem alterações 

significativas. Ressonância magnética do joelho direito – 27/08/2016 

(apresentado no dia do exame medico pericial): material metálico de 

síntese na patela gerando intensos artefatos de susceptibilidade 

magnética, impossibilitando avaliação da patela e da inserção dos tendões 

patelar e quadricipital. Pequeno foco de condropatia incipiente no 

condilofemoral lateral associada a leve irregularidade e esclerose cortical 

(provavelmente secundaria a lesão osteocondral antiga). 8- No caso de 

incapacidade, ha possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do 

Inicio da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE 

FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual foi o critério utilizado? Caso 

negativo, indique a provável Data do Inicio da Incapacidade (DII), ou se 

apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo 

pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INICIO DA ENFERMIDADE NÃO 

COINCIDE COM A DATA DE INICIO DA INCAPACIDADE. Resposta: Não se 

aplica. 9- Caso a resposta ao quesito n o 5 seja afirmativa diga o Sr Perito 

se a patologia declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) 

ou estabilizada (residual)? Resposta: A patologia encontra-se estabilizada. 

10 - Caso a resposta ao quesito n o 5 seja afirmativa diga o Sr Perito se 

o(a) autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para o 

diagnostico declinado? Resposta: A parte autora refere uso sintomático de 

Dipirona. 11 - Diga o Sr Perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 

para as atividades que anteriormente exercia. Resposta: Não. 12 - No 

caso de incapacidade, diga o Sr Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando - o(a) à incapacidade total ou parcial? Resposta: Não se 

aplica. A mesma resposta ao quesito n° 12 (não se aplica) foi igualmente 

utilizada para responder aos quesitos n°s 13, 14, 15, 16 e 17. (...) Ao 

término, concluiu a médica perita: “CONCLUSÃO Considero que a autora 

não comprova incapacidade para exercer atividade laboral habitual de 

cozinheira.” (g.d.n) Como se observa, o laudo pericial não concluiu pela 

plena e permanente incapacidade da parte autora para atividades laborais 

como sustentado na peça de ingresso. Aliás, a ausência total de 

incapacidade laborativa da autora ficou amplamente demonstrada nas 

respostas aos quesitos n°s 1, 3, 4 e 5 da segurada, quesitos n°s 5 e 11 

do requerido, bem como, ao final na conclusão da perícia médica que 

assim avaliou: considero que a autora não comprova incapacidade para 

exercer atividade laboral habitual de cozinheira. Desta feita, não 

comprovado o requisito da incapacidade para atividade laborativa que 

garanta à autora sua própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe na espécie. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 
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O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Por sua vez, faz jus à aposentadoria por invalidez o 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio acidente é devido ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Não há nos 

autos demonstração de incapacidade para o trabalho no período 

compreendido entre o requerimento administrativo, o ajuizamento da ação 

e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre 

persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões 

periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de 

desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” (TRF-3 - AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentado pela autora (id. 18123630), tampouco 

comporta acolhimento o pedido para nova perícia judicial (id. 19612403), 

pois, tantos os quesitos como os demais esclarecimentos foram exibidos 

pela médica perita de forma clara, objetiva e conclusiva para o fim de 

atestar a total capacidade da segurada para atividades laborativas. 

Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. 

NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CARACTERIZADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA 

ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE 

REQUISITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO 

PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial (id. 18123630), assim como indefiro 

o pedido para realização de nova perícia judicial (id. 19612403). Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela requerente 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

REVOGO a decisão liminar id. 4980923. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que 

fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código 

de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma 

do art. 98, §3°, do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. 

Após, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 18 de março de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002546-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DEMARCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o 

pagamento da RPV/PRECATÓRIO para o seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004795-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. L. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO (REU)

Estado Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004795-65.2019.8.11.0040. AUTOR(A): R. 

D. L. F. REU: MUNICIPIO DE SORRISO, ESTADO MATO GROSSO VISTOS 

ETC, Considerando que a demanda objetiva o fornecimento de 

medicamento a adolescente, DETERMINO a remessa dos autos à Vara 

Especializada da Infância e Juventude desta Comarca, nos termos do art. 

98, I, e 148, IV, do ECA. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108666 Nr: 1147-70.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão negativa, devendo se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194042 Nr: 6330-80.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 2.158,80 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.143, sendo que o valor de R$ 2.158,80 refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 
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à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90764 Nr: 2460-37.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, WERNER 

ADOLFO ALTENBURGER, ALFREDO ERVINO SCHOLL, MARIA LUCIA 

OKADA SCHOLL, ERICA MARIA ALTENBURGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.133, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100371 Nr: 3119-12.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARK SHOPPING SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SCARSINSKI - 

OAB:15108/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.719,92 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.202, sendo que o valor de R$ 859,96 refere-se as 

custas e o valor de R$ 859,96 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114517 Nr: 5998-55.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 2.479,37 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.130, sendo que o valor de R$ 2.479,37 refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142659 Nr: 89-61.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

WANDERLEY PASTRO, ILARIO SCHREDER, SERES REGINA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12.O69-MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.148,36 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.46, sendo que o valor de R$ 574,18 refere-se as custas 

e o valor de R$ 574,18 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006076-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

PJe n° 1006076-27.2017.8.11.0040 VISTOS ETC, Ante a expressa 

concordância do exequente (id. 21706865) quanto à liberação da restrição 

via sistema Renajud sobre o veículo de placa OEQ-6557, de propriedade 

fiduciária do Banco Bradesco S/A, conforme aduzido no id. 25640984, 

procedo a baixa da restrição. Quanto aos bens imóveis indicados à 

penhora pela executada (id. 28550682), empresa individual de 

responsabilidade limitada – EIRELI, conforme Estatuto Social (id. 

28549354), bem como, pedido de revogação e baixas das demais 

restrições sobre os bens móveis, antes de analisar a pretensão da 

devedora, observo que os imóveis encontram-se registrados em nome do 
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sócio-proprietário da executada, Mauro Sabatini Filho, devendo, portanto, 

anuir expressamente quanto à nomeação dos bens nomeados à penhora 

para garantir a presente execução em face da devedora. Destarte, 

intime-se o advogado da empresa executada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, juntar aos autos documento público com a expressa autorização do 

proprietário dos imóveis em relação à nomeação dos bens à penhora, sob 

de indeferimento do pedido. Feito isso, procedam-se as avaliações dos 

bens imóveis indicados no id. 28550682. Após, intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca do 

auto de avaliação dos imóveis, sob pena de concordância tácita. Não 

havendo objeção, procedam-se as devidas averbações às margens das 

matrículas dos respectivos imóveis junto ao RGI. Empós, conclusos para 

análise do pedido do exequente quanto à necessidade bloqueio de valores 

em depósito ou aplicação financeira e restrições de outros bens móveis 

em nome da devedora, ambos via sistema Bacenjud e Renajud 

respectivamente, bem como, havendo garantia da dívida mediante a 

nomeação dos bens imóveis ofertados à penhora pela empresa devedora, 

a possibilidade de liberação dos demais bens móveis já constritos nos 

autos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso/MT, 18 de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000124-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUZO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO 1000124-96.2019.8.11.0040 

BUZO & CIA LTDA - ME ALLAN DE OLIVEIRA SILVA Vistos etc. O 

executado foi devidamente citado e intimado consoante certidão de Num. 

19417740. Posto isso, intime-se o exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGP GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001838-57.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:AGP GESTAO 

EMPRESARIAL LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUZIA 

ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES, DALTON ADORNO TORNAVOI 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

09/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Processo: 1001557-38.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 11:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008400-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008400-19.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 11:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008407-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIDES BEZERRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008407-11.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 13:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008408-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008408-93.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 13:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008411-48.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FRIZZO (REQUERIDO)

 

Processo: 1008411-48.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 13:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008412-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008412-33.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 13:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008414-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008414-03.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 14:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008417-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008417-55.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada(advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 08:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008418-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVANIR PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1008418-40.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 08:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008419-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008419-25.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 08:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008420-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PAULO MARTELLI (REQUERENTE)

HELENA YVELISE BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008420-10.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 08:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN EDUARDO DE ASSUNCAO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1001849-86.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:WILLIAN 
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EDUARDO DE ASSUNCAO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA 

CURVO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008421-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008421-92.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 08:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008423-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALLAS DOS SANTOS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008423-62.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 08:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008424-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE FATIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008424-47.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 09:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008425-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA RIBEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008425-32.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 09:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008429-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VEDANA (REQUERENTE)

MARINA ORSATTO RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo: 1008429-69.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 09:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008430-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VEDANA (REQUERENTE)

MARINA ORSATTO RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo: 1008430-54.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 09:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008434-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SOUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008434-91.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 09:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008435-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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VILMA SOUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Processo: 1008435-76.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 08/07/2020 Hora: 09:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

Processo: 1001820-36.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 15:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA RAFFAELLI (AUTOR)

ELAIR ANITA HERTMANN EVALD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Processo: 1001204-61.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 13:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGP GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Processo: 1001838-57.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 15:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SALGO GETTENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001353-57.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 16:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO DURIGON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURI ANTONIO STUANI OAB - MT6117/B (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

Processo: 1001348-35.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/05/2020 Hora: 16:40 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001482-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARINE RODRIGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001482-33.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 18 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002378-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PEREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002378-76.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre o Depósito Judicial aportado nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 18 

de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Analista 
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Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006258-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON VENTURA DA SILVA 70284806153 (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006258-13.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a correspondência devolvida nos autos, no 

prazo de cinco dias. Sorriso/MT, 18 de março de 2020 DEBORA VAZ DE 

MELO SA MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006357-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006357-46.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada nos autos, 

no prazo legal. Sorriso/MT, 18 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO 

SA MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007634-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DE ALMEIDA DROBOT (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007634-97.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de cinco dias. 

Sorriso/MT, 18 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDIAS DIAS DURVAL (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000264-04.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 18 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003579-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO SILVA (EXECUTADO)

 

SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº. PJE 

1003579-74.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS 

ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 

ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte exequente (advogado) para no prazo de 10(dias) 

dias, manifestar-se acerca da carta precatória devolvida juntada no 

ID.29080553. Sorriso/MT, 18 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – 

Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010538-44.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS AUGUSTO DE CARVALHO NETO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 8010538-44.2013.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça ID. 26682563 juntada no ID.26682563. Sorriso/MT, 18 de Março de 

2020 – Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000488-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIS WICHROWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO RODRIGO CARVALHO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1000488-73.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça ID. 26803229. Sorriso/MT, 18 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn 

– Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001863-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR PRATES (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1001863-12.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça ID. 26863327, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 18 

de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SARLENE LIMA COSTA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJE 1003011-87.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça ID. 27048868, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 18 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – 

Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000416-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERES REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000416-18.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 18 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000797-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS MACHADO LOPES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000797-94.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a correspondência devolvida nos autos, no 

prazo de cinco dias. Sorriso/MT, 18 de março de 2020 DEBORA VAZ DE 

MELO SA MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011189-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ANTONIO CAVALHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011189-08.2015.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 18 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001820-36.2020.8.11.0040. REQUERENTE: LUCAS FELIPE DO 

NASCIMENTO MOURA REU: CLARO S.A. Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME OAB - 

14.898.436/0001-54 (REPRESENTANTE)

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000130-69.2020.8.11.0040 Reclamante: MODA MENOR COMERCIO DE 

ROUPAS INFANTIS LTDA - ME Reclamado: LUCAS DA SILVA Vistos etc. 

Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema 

BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga a 

parte reclamante, no prazo de cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja 

a citação/intimação do reclamado. Com a indicação, cumpra-se o ato 

obstado (citação/intimação), observando-se a data da audiência de 

conciliação agendada pelo Sistema PJE. Do contrário, conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUZO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000084-17.2019.8.11.0040 Exequente: BUZO & CIA LTDA - ME 

Executado: CARLA SOARES DOS SANTOS Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga o exequente, no prazo de 

cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

executado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). 

Do contrário, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 
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Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUZO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULALIA DA SILVA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000119-74.2019.8.11.0040 Exequente: BUZO & CIA LTDA - ME 

Executado: EULALIA DA SILVA LOPES Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga o exequente, no prazo de 

cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

executado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). 

Do contrário, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGP GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001838-57.2020.8.11.0040. REQUERENTE: AGP GESTAO EMPRESARIAL 

LTDA - EPP REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN EDUARDO DE ASSUNCAO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001849-86.2020.8.11.0040. AUTOR: WILLIAN EDUARDO DE ASSUNCAO 

SANTOS REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. No 

que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de desconto previdenciário, indevido, sobre verba indenizatória 

ou não habitual, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

mormente ante a tese fixada no Tema n. 163, no RE593068, pelo STF. A 

par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados sobre os proventos integrais da parte autora. Por 

outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente os descontos, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada 

que se abstenha de efetuar descontos previdenciários sobre quaisquer 

verbas de natureza indenizatória ou não habitual, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais), para cada desconto efetuado no caso de não cumprimento. 

Dispenso a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

requerida, para querendo contestar a presente ação, no prazo de 30 dias. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY ALVES MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO OAB - MT24137/O-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001224-52.2020.8.11.0040. AUTOR: DAIANY ALVES MOREIRA DA 

SILVA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. No que tange à medida 

de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004018-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AMANCIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004018-80.2019.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE CARLOS AMANCIO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

etc. Considerando o descumprimento da liminar pelo requerido, intime-o 

para que proceda com os descontos das parcelas vencidas e vincendas 

na conta do autor, na forma como contratado, sob pena de multa, a qual 

majoro para R$1.500,00. No mais, se tempestivo, o que deverá ser 

certificado, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita. Apresentadas 

as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003802-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIR ANTONIO CAMPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON PIMENTEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CLEUDIR 

ANTONIO CAMPO Reclamado: AILTON PIMENTEL Processo nº. 

1003802-56.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000797-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 
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1000797-60.2017.8.11.0040 Reclamante: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME Reclamado: ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o feito tramita há mais de 03 anos 

sem que tenha sido localizados bens para serem penhorados, estando o 

executado, inclusive, com paradeiro ignorado pelo exequente. Outrossim, 

em consulta ao sistema Renajud constatei que o veículo anteriormente 

registrado em nome do executado fora alienado à terceiro, inviabilizando, 

portanto, seu arresto, localização e citação do executado. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito pp RENAJUD - Restrições Judiciais 

On-Line Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO 17/03/2020 - 19:16:54 

Dados do Veículo Placa JYS9882 Placa Anterior Ano Fabricação 1977 

Chassi 34501312338308 Marca/Modelo M.BENZ/L 1519 Ano Modelo 1977 

Dados da Comunicação de Venda Informações não disponibilizadas pelo 

DETRAN Dados do Proprietário Nome ELIO SCHIEFELBEIN CPF/CNPJ 

411.328.901-87 Endereço RUA VERAO, N° 250, , NOBRE - SORRISO - MT, 

CEP: 78890-000 Dados do Arrendatário Informações não disponibilizadas 

pelo DETRAN

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003094-69.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GUILHERME CERON RIZZON, 

HESLAINE KEROLAN DA COSTA REQUERIDO: TREND OPERADORA DE 

VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA Vistos etc. Trata-se de Reclamação na 

qual a parte autora alega que comprou da requerida, em agosto de 2018, 

pacote de viagem, incluindo passagens aéreas pela companhia Avianca, e 

que próximo da viagem tomaram conhecimento que os voos estavam 

sendo cancelados. Ao procurar a requerida tiveram a informação que 

alguns passageiros estavam conseguindo embarcar e outros não, e que a 

recomendação seria adquirir novas passagens a fim de garantir a viagens 

de férias. Irresignados, os requerentes intentaram a presente demanda 

com a finalidade de que a requerida fosse compelida à obrigação de fazer 

de adquirir novas passagens aéreas, o que fora indeferido via tutela de 

urgência, passada a data da viagem, foi determinado que se 

manifestassem quanto ao prosseguimento da demanda, e em 

manifestação Num. 24255942 apresentaram emenda a inicial na qual 

informaram que para não perderem a viagem tiveram que adquirir novas 

passagens pelas quais pagaram o valor de R$4.729,50. A requerida, em 

suma, aduz que é ilegítima para responder ao presente feito, e que não 

pode ser responsabilizada por falha da companhia aérea. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

da requerida, não há razão aos seus argumentos eis que 

incontestavelmente é parte da cadeia de fornecedores dos serviços 

objeto da presente demanda, por esta razão afasto a preliminar de 

ilegitimidade. Considerando nitidamente ser relação de consumo o objeto 
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da demanda, a medida que se impõe é a inversão do ônus da prova nos 

termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Desta feita, incumbe a parte requerida 

comprovar que não houve falha na prestação de serviços contratada 

pelos autores. É incontroverso que que os autores compraram da 

requerida pacote de viagem, no qual estava incluso passagens pela 

Avianca, e que posteriormente em razão da recuperação judicial desta 

empresa, para poder embarcar e gozar do pacote de viagens contratado 

precisaram comprar outras passagens, tenho gasto a mais de R$4.729,50 

(num. 24255944 e 24255948). Por sua vez a requerida não se 

desincumbiu de seu ônus de provar fato que lhe exclua a 

responsabilidade objetiva, portanto, nos termos do Art. 12 do CDC a parte 

requerida responde pelos prejuízos experimentados, até mesmo porque se 

contrato com a parte requerente foi de um pacote de viagem, que apenas 

foi possível de ser utilizado com a compra de novas passagens, de modo 

que não se pode afastar sua responsabilidade pelos ônus dos 

requerentes com a aquisição de outras passagens em valor a maior do 

que o próprio pacote de viagem. Desta feita, não há que se falar em 

ilegitimidade, caracterizada falha na prestação de serviços, 

independentemente se a culpa pelo cancelamento do voo se deu ou não 

por ato da requerida, demonstrado o dever de indenizar. Vejamos casos 

semelhantes: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0029913-96.2015.8.11.0041 Apelação nº 0029913-96.2015.8.11.0041 

Apelante: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Apelado: DEOCLECIO BOEIRA BRAGA 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

REJEITADA – ATRASO DOS VOOS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGÊNCIA DE TURISMO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte legítima para 

figurar no polo passivo da ação a agência de turismo responsável pela 

venda do pacote de viagem . O atraso dos voos que faziam parte do 

pacote adquirido pelo autor, bem como o extravio de sua bagagem 

caracterizam falha na prestação do serviço contratado e geram o dever 

de indenizar. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, 

mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor. (N.U 

0029913-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) E M E N T A 

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGÊNCIA DE 

VIAGENS – ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA 

DO RISCO – RESPONSABILIDADE CIVIL POR EXTENSÃO – 

SOLIDARIEDADE – CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE QUE 

NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MAJORADO – PROVIDO 

PARCIALMENTE O RECURSO DA RECLAMANTE. 1. É irrelevante se a 

conduta lesiva ocorreu ou não por falha direta da agência de viagem, pois 

esta responde pelos atos praticados pelas empresas contratadas para a 

efetiva prestação dos serviços, visto que os parceiros empresariais são 

responsáveis solidariamente pelos danos ocasionados aos consumidores, 

porquanto participam da mesma cadeia de fornecedores (arts. 14 e 18 do 

CDC). Em idêntico sentido: STJ REsp 1102849/RS, REsp 888.751/BA e 

AgRg no REsp 850.768/SC, bem como a Deliberação Normativa n° 161/85 

da EMBRATUR. 2. O desconforto, a aflição e os transtornos decorrentes 

do atraso de voo são suficientes para a configuração do dano moral, que 

se opera in re ipsa (STJ REsp 299532/SP). 3. Deve ser majorado para R$ 

8.000,00 (oito mil reais) o valor da indenização fixada na sentença (R$ 

2.017,05), em atendimento aos critérios de proporcionalidade e 

modicidade. 3. Recurso da parte reclamada conhecido e não provido. 4. 

Recurso da parte reclamante conhecido e parcialmente provido. (TURMA 

RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 3 Recurso Inominado nº 

001.2009.023.872-4 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá) 

Assim sendo, resta configurada a responsabilidade da requerida perante 

os prejuízos que os autores alegam ter sofrido, devendo ser ressarcidos. 

Os danos materiais restam comprovados pelos comprovantes de compra 

de novas passagens, totalizando a diferença de valor no total de 

R$4.729,50 (num. 24255948 e 24255944). Já os danos morais, conforme 

jurisprudência alhures transcrita, os mesmo encontram-se in re ipsa nos 

fatos que desencadearam a presente demanda e devem ser ressarcidos. 

No que tange à quantificação dos danos morais, considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas, que os requerentes conseguiram embarcar, não 

houve atraso de voo ou intercorrências que impediram a viagem; 

considerando a capacidade financeira da reclamante e da reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$1.000,00 para cada um dos requerentes, que entendo ser o mais 

justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar aos reclamantes, a título de 

danos materiais, o valor de R$4.729,50, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir do 

desembolso (Súmula 54 do STJ), bem como condenar ao pagamento de R$ 

1.000,00 a título de danos morais a cada um dos autores, a ser atualizado 

pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). 

Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. 

Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Este é projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 16 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003376-10.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANA STRAPAZZON 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, na qual a parte requerente aduz que após quitação da sua dívida 

perante a parte requerida referente à alienação fiduciária de um veículo, a 

ré não procedeu a baixa do gravame até os dias atuais, razão pela qual 

requer a baixa do gravame e a condenação da ré em danos morais. A 

requerida em sua defesa, em suma, aduz que a responsabilidade pela 

baixa do gravame é da autora que deve proceder pagamento de taxas 

para a emissão de novos documentos sem as respectivas anotações. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. De início cumpre analisar a preliminar de 

carência da ação diante da ausência de documentos indispensáveis para 

propositura da demanda. De fato, faltou juntar com a petição inicial 

documentos essenciais, entretanto estes foram apresentados 

posteriormente pela parte requerente (Num. 28273190), que regularizou o 

feito, sem que isto tenha causado prejuízo à defesa, razão pela qual resta 

rejeitada tal preliminar. Sem maiores delongas, resta incontroverso que 

houve quitação da dívida existente entre a autora e o Banco réu, e 

compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada não se 

desincumbiu do seu ônus de provar que procedeu com as comunicações 

necessárias para a baixa do gravame de alienação fiduciária perante o 

DETRAN. De outro norte, resta evidente pelo documento de Num. 

24425195 que consta ainda a inscrição do gravame no veículo, e ainda 

que a requerente proceda com os pagamentos de novas taxas para 

emissão de novo documento sem a inscrição de gravame como indicado 

na contestação, não seria suficiente pois a requerida não procedeu com a 

sua obrigação de informar a quitação, de modo que procede o pedido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 383 de 1019



obrigação de fazer para que seja determinado à requerida que proceda a 

baixa do gravame perante os órgãos responsáveis. Quanto aos danos 

morais, estes se encontram in re ipsa no presente caso, pois vejamos: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUITAÇÃO 

CONTRATO FINANCIAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BAIXA 

GRAVAME JUNTO AO DETRAN – DEMORA INJUSTIFICADA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR – 

VALOR ADEQUADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

VALOR ÍNFIMO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A indenização por dano moral deve 

ser fixada em valor que desestimule a reiteração da conduta delitiva e que 

compense a vítima pelo dano sofrido, observando-se os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) se mostra adequado no caso em que, de forma injustificada, o 

banco deixa de solicitar a baixa do gravame junto ao DETRAN, causando 

transtornos ao consumidor. Inviável a redução dos honorários 

sucumbenciais quando já fixados em ínfimo valor. (N.U 

0000862-31.2012.8.11.0078, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 

07/07/2014) Desta feita, resta caracterizada a obrigação de indenizar os 

prejuízos morais suportados pela parte autora. No que tange à 

quantificação dos danos morais, considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$2.500,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para DETERMINAR que a parte requerida proceda as baixas 

necessárias em relação ao gravame de alienação fiduciária do veículo 

objeto da presente demanda, bem como, CONDENAR a reclamada a pagar 

à reclamante, a título de danos morais R$2.500,00, a ser atualizado pelo 

INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), 

e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença 

por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que a 

homologue ou a substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso, 17 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni 

Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005343-90.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FRANISCLEYTON BEZERRA 

DE ABREU REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que controverte as faturas dos meses de /2018, julho a 

outubro de 2018 até março de 2019, eis que excessivas, pois não refletem 

o real consumo da residência, pugnando pela inexigibilidade de tais débitos 

com a readequação dos valores, bem como que fossem emitidas 

separadamente faturas referente a um parcelamento de débito, que não 

foi pago pois estavam inclusos junto com as faturas controvertidas. A 

requerida, por sua vez, defendeu a regularidade do débito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, 

vez que o requerente é filho do titular da unidade consumidora, afirmar 

residir e ser responsável pela unidade consumidora e seus débitos, e o 

fato de seu genitor, o titular, comparecer à Secretaria e informar o valor 

atual da dívida demonstra ciência e aprovação dos fatos aqui narrados 

(Certidão Num.29969002). Assim sendo, não há que se falar em 

ilegitimidade. Pois bem, a questão central reside na ocorrência ou não de 

falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, 

não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 

acrescendo que houve, in casu, inversão do ônus da prova, em 

consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, a parte 

reclamante sustenta cobrança exacerbada do consumo de energia nas 

faturas ora impugnadas, assegurando que os valores cobrados fogem ao 

consumo mensal médio da unidade consumidora. A reclamada, por sua 

vez, afirma que não houve falha na prestação de serviço e que os valores 

cobrados refletem o consumo real. Diante da relação de consumo entre as 

partes, mormente no que tange a inversão do ônus da prova, incumbiria à 

reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. 

É justo que assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente 

dispõe – ou deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento 

das cobranças. Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas 

impugnadas pela reclamante se mostram acima do comum e incompatíveis 

com o perfil de seu consumo, devidamente demonstrado no documento 

Num. 29969002 e 22342979, pag. 9 a 13. Desta feita, constatada a 

elevação abrupta de consumo mensal de água nos meses impugnados, 

sem qualquer justificativa, deve ser assegurado ao consumidor o 

pagamento das faturas devidas com base no seu consumo médio. Da 

simples comparação do consumo mensal da parte reclamante, vê-se que a 

cobrança é indevida, razão pela qual o excesso deve ser restituído, 

devendo o consumidor arcar tão somente com o montante relativo à média 

de consumo dos meses anteriores. Sobre o tema: “ APELAÇÃO CÍVEL - 

EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DO VALOR 

EXCEDENTE EM DOBRO COM BASE NA MÉDIA DOS TRÊS MESES 

ANTERIORES – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - DANO MORAL E 

MATERIAL NÁO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

ausência de provas quanto ao efetivo consumo, aliada à comprovação de 

que a fatura baseada em consumo muito maior do que a média dos meses 

anteriores enseja a restituição em dobro do valor excedente. (grifei) (...)”. 

(TJMT. AC. 0000067-47.2017.8.11.0014, Segunda Câmara De Direito 

Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, J. 15/08/2018, DJE 21/08/2018) 

De outro norte a parte requerida não trouxe qualquer prova capaz de 

demonstrar a legalidade da cobrança. Há ainda de se frisar que resta 

incontroverso que junto com as faturas controvertidas existia a cobrança 

dos valores referente a dívida parcelada do requerente perante a ré, e 

que não foi paga eis que, conforme constou na própria contestação, 

somente seria possível o pagamento junto com as faturas controvertidas. 

Assim sendo, deverá a requerida emitir separadamente os valores do 

parcelamento, sem cobrança adicional de juros ou correção, uma vez que 

o não pagamento não se deu por culpa do consumidor. Desta feita, a 

procedência da demanda é a medida que se impõe. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR is indébitos 

correspondentes aos meses de outubro de 2018 a março 2019, 

determinando que a reclamada proceda com a emissão de novas faturas, 

com o consumo médio registrado nos meses anteriores; bem como deverá 

emitir faturas referentes ao parcelamento de débito do requerente, sem 

incidência de juros ou correção, e ainda, determino a transferência da 

unidade consumidora para o nome do requerente. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 16 de 

março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005773-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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APARECIDA DE FRANCA VILLWOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA OAB - MT12179-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005773-42.2019.8.11.0040. REQUERENTE: APARECIDA DE FRANCA 

VILLWOCK REQUERIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA., TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos etc. Trata-se de Reclamação na qual a parte autora 

alega que comprou da parte requerida SUBMARINO passagens aéreas, 

para ela e sua filha, de ida e volta para o trecho Cuiabá/São Paulo, através 

da companhia aérea requerida TAM, mas que ao se apresentarem para 

embarcar não havia bilhete comprado, e que após várias horas de 

ligações e contato com a primeira requerida, foi informada que a compra 

das passagens foi cancelada e nada poderia ser feito, razão pela qual 

não embarcaram. A autora explica mais detalhadamente que a viagem era 

para fazer o visto americano para sua filha que estava com viagem 

agendada; que a autora apenas poderia acompanha-la na data 

previamente escolhida; que tiveram que retornar para a cidade de Sorriso, 

onde residem, pois não havia passagens disponíveis para compra direta 

no balcão no dia que estava prevista a viagem em questão; que foi 

necessário reagendar a entrevista de para o visto americano, comprar 

novas passagens e que a autora não pôde acompanhar sua filha na nova 

data, que foi acompanhada pelo genitor, que precisou pedir licença do 

trabalho para tanto; que estas informações foram trazidas para 

demonstrar que os transtornos suportados foram além do não embarque. 

A requerida TAM, em suma, se defende aduzindo que não há qualquer 

ilícito a ser imputado a ela, requerente o reconhecimento da sua 

ilegitimidade. A parte requerida SUBMARINO, não contrapôs os fatos 

conforme foram narrados, apenas defendeu-se afirmando que não houve 

por parte da requerente fundamentação jurídica suficiente, bem como que 

não há prova dos danos experimentados. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

De início, há de se analisar a preliminar de ilegitimidade da requerida TAM. 

Verifica-se nos fatos narrados que a compra das passagens, o 

respectivo pagamento, e o cancelamento se deu por parte da requerida 

SUBMARINO, e que a ré TAM apenas informou no ato do check-in que não 

haviam bilhetes comprados. Não se constata nos autos qualquer 

documento emitido pela requerida TAM confirmando compra de 

passagens, ou qualquer ato que possa a ela ser imputado em relação aos 

fatos narrados na inicial e os prejuízos suportados pela autora. Portanto, a 

medida que se impõe é o reconhecimento da ilegitimidade passiva da 

requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A. Passando a análise do mérito, 

verifica-se que nitidamente se trata de relação de consumo e a medida 

que se impõe é a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, 

do CDC. Desta feita, incumbe a parte requerida comprovar que não houve 

falha na prestação de serviços contratada pela autora. Os fatos narrados 

na inicial restam incontroversos, assim como dos documentos por ela 

apresentados não foram impugnados especificamente, tampouco se 

apresentou contraprova, ou seja, a requerida não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato que lhe exclua a responsabilidade objetiva, portanto, 

nos termos do Art. 12 do CDC a parte requerida responde pelos prejuízos 

experimentados pela autora. Caracterizada falha na prestação de 

serviços, inclusive independentemente da culpa, resta demonstrado o 

dever de indenizar. Vejamos casos semelhantes: ESTADO DE MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0029913-96.2015.8.11.0041 Apelação nº 

0029913-96.2015.8.11.0041 Apelante: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Apelado: DEOCLECIO BOEIRA BRAGA 5ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ATRASO DOS VOOS – 

EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 

AGÊNCIA DE TURISMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO 

CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a agência 

de turismo responsável pela venda do pacote de viagem . O atraso dos 

voos que faziam parte do pacote adquirido pelo autor, bem como o 

extravio de sua bagagem caracterizam falha na prestação do serviço 

contratado e geram o dever de indenizar. O quantum do dano moral deve 

possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente 

gravoso ao ofensor. (N.U 0029913-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no 

DJE 05/08/2019) E M E N T A RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – AGÊNCIA DE VIAGENS – ATRASO DE VOO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR EXTENSÃO – SOLIDARIEDADE – CADEIA 

DE PRESTADORES DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE QUE NÃO ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM 

MAJORADO – PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA RECLAMANTE. 

1. É irrelevante se a conduta lesiva ocorreu ou não por falha direta da 

agência de viagem, pois esta responde pelos atos praticados pelas 

empresas contratadas para a efetiva prestação dos serviços, visto que 

os parceiros empresariais são responsáveis solidariamente pelos danos 

ocasionados aos consumidores, porquanto participam da mesma cadeia 

de fornecedores (arts. 14 e 18 do CDC). Em idêntico sentido: STJ REsp 

1102849/RS, REsp 888.751/BA e AgRg no REsp 850.768/SC, bem como a 

Deliberação Normativa n° 161/85 da EMBRATUR. 2. O desconforto, a 

aflição e os transtornos decorrentes do atraso de voo são suficientes 

para a configuração do dano moral, que se opera in re ipsa (STJ REsp 

299532/SP). 3. Deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor 

da indenização fixada na sentença (R$ 2.017,05), em atendimento aos 

critérios de proporcionalidade e modicidade. 3. Recurso da parte 

reclamada conhecido e não provido. 4. Recurso da parte reclamante 

conhecido e parcialmente provido. (TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE 

PAGE 3 Recurso Inominado nº 001.2009.023.872-4 Origem: Segundo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá) Se em casos em que há falha da 

companhia aérea é possível vislumbrar responsabilidade de quem 

intermediou a compra de passagens, quanto mais no caso em tela em que 

resta demonstrado que a culpa pelo não embarque se deu em razão de 

falha da prestação de serviços da requerida. Assim sendo, resta 

configurada a responsabilidade da requerida perante os prejuízos que a 

autora sofreu, devendo ser ressarcidos. Os danos materiais restam 

comprovados pelos documentos acostados com a inicial, quais seja, 

comprovantes de estadia, gastos com alimentação, passagens de ônibus 

de ida e volta para trecho Sorriso-Cuiabá, multa por não comparecimento 

no check-in de hotel em São Paulo, totalizando o valor de R$817,30 (Num. 

22774775, 22774777, 22774781, 22774782). Já os danos morais os 

mesmo encontram-se in re ipsa nos fatos que desencadearam a presente 

demanda e devem ser ressarcidos. No que tange à quantificação dos 

danos morais, considerando a inexistência de comprovação de que os 

fatos teriam desencadeado situações mais gravosas, entretanto a 

requerente não conseguiu embarcar, não conseguiu realizar a viagem; 

considerando a capacidade financeira da reclamante e da reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$3.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a parte 

reclamada SUBMARINO VIAGENS LTDA. a pagar à reclamante, a título de 

danos materiais, o valor de R$817,30, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir do 

desembolso (Súmula 54 do STJ), bem como condenar ao pagamento de R$ 

3.000,00 a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de 

juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Sem custas e 

honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Após o trânsito 

em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 17 de 

março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 385 de 1019



Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008399-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1008399-34.2019.8.11.0040 Reclamante: NILSON SILVA LIMA Reclamado: 

VIVO S.A. Vistos etc. Embora intimada, a parte reclamante não regularizou 

o vício sanável constatado (comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004806-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1004806-31.2018.8.11.0040 

MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO RILA CRISTIAN CAROLINE 

SCATAMBULI Vistos etc. Considerando que foi informada a quitação do 

débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 218485 Nr: 8973-74.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FELIPE MORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY PARMA TIMIDATI - 

OAB:25660/O

 Vistos etc.

Preliminarmente, em análise aos autos, verifico que se encontra pendente 

de apresentação da procuração por parte dos advogados de defesa.

Neste Sentido, o Excelso STF já decidiu:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO DO ADVOGADO QUE SUBSCREVE O RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INEXISTENTE. PRECEDENTE. EMBARGOS 

REJEITADOS. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. I - Ausência dos 

pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II – É pacífico 

o entendimento nesta Corte no sentido de ser inexistente o recurso 

subscrito por advogado sem procuração nos autos. III – No processo 

penal, consoante disposto no art. 266 do CPP, a indicação de advogado 

por ocasião do interrogatório (mandato apud acta) dispensa a 

apresentação do instrumento de mandato. Excetua-se a essa hipótese o 

contido no art. 37 do Código de Processo Civil – aplicável ao processo 

penal ex vi da regra do art. 3º do Código de Processo Penal –, que 

expressamente aponta ser indispensável a presença nos autos de 

processo judicial do instrumento de mandato outorgado pela parte ao 

advogado, sob pena de serem considerados inexistentes os atos 

praticados, como se dá na espécie. IV – Recurso extraordinário subscrito 

por advogados não detentores de mandato judicial ou de instrumento 

procuratório. Recurso inexistente. V – Embargos de declaração rejeitados, 

com determinação de baixa imediata dos autos, independentemente de 

prévia publicação deste acórdão. ARE 790960 AgR-ED, Relator(a): Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 11-04-2014 PUBLIC 

14-04-2014

Dessa forma, considerando a disposição do artigo 3° do CPP, nos termos 

do artigo 37 do CPC, intime-se os Ilustres Advogados de Defesa, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar procuração nos autos.

Noutra banda, considerando a manifestação de fls. 136/137, em razão do 

princípio da ampla defesa e do contraditório previsto na Constituição, 

intime-se a defesa para manifestar acerca dos documentos apresentados 

pelo MPE nas fls. 106/111, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, considerando o pedido da defesa de redesignação, fls. 136/137, 

bem como da Portaria-Conjunta n°. 247, de 16 de Março de 2020 do TJMT, 

em anexo, redesigno a audiência para o dia 09 de abril de 2020, às 

13h30min.

Intime-se o réu.

Cientifiquem-se o MPE, a Defesa e o Diretor do CRS.

Intimem-se as testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192518 Nr: 5545-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM MATHEUS PIGOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Intimar o ilustre advogado Dr. Célio Reis de Oliveira para que apresente 

Alegações Finais nos presentes autos, conforme prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 207893 Nr: 2168-08.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS, 

JHONATAN DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Processo: 2168-08.2019.811.0040.

Código: 207893.

Vistos etc.

Primeiramente, às fls. 232/235, a Defesa da acusada Andressa pleiteia 

que seja reconsiderada a decisão de fl. 199/199-v, pugnando que se 

aguarde a oitiva das testemunhas de defesa e o interrogatório da 

acusada.

Pois bem, considerando as alegações da Defesa de fls. 232/235, 

afirmando ainda que estas são essenciais para o exercício do direito de 

ampla defesa, e tendo em vista que a carta precatória expedida para a 

oitiva dessas testemunhas foi devolvida, uma vez que elas não foram 

localizadas, fls. 229/230, bem como que a instrução encontra-se 

praticamente finda e que se trata de processo com réu preso, intime-se a 

Defesa da acusada Andressa para que, no prazo IMPRORROGÁVEL de 5 
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(cinco) dias, a contar de sua intimação da presente decisão, apresente o 

novo endereço das testemunhas, sob pena de caracterização de 

desistência de suas oitivas.

Transcorrido tal prazo sem manifestação, certifique-se.

 No mais, diante das informações trazidas pela Defesa às fls. 235/240, 

oficie-se na carta precatória cód. nº 98140, Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, solicitando acerca da possibilidade de adiantamento da data 

designada para o interrogatório, considerando tratar-se de processo com 

réu preso e por restar somente o interrogatório da ré, já tendo o corréu 

sido interrogado, e a oitiva de duas testemunhas de defesa para a 

finalização da instrução.

 Às fls. 246/252 a Defesa do acusado Jhonatan realiza pedido de 

autorização de visita, solicitando que sua convivente Eloisa Ferreira 

Pereira possa visitá-lo no Centro de Ressocialização de Sorriso.

Com o pedido, juntou os documentos de fls. 248/252.

Instado, o MPE manifestou-se pelo deferimento do pedido, fl. 253.

É o relatório, decido.

O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o 

direito de visita do cônjuge, da companheira, de parente e amigos em dias 

determinados.

 Dessa forma, AUTORIZO a Sra. Eloisa Ferreira Pereira a visitar o acusado 

Jhonatan de Jesus, devendo apresentar os documentos necessários 

conforme normas administrativas do CRS, a fim de cumprir as exigências 

legais nos termos do Plano Diretor do Sistema Penitenciário do Estado de 

Mato Grosso.

Comunique-se o Diretor do CRS.

Apensem-se os presentes autos ao de cód. nº 205545.

Sorriso-MT, em 11 de março de 2020.

Anderson Candiotto,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219378 Nr: 9596-41.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, VANESSA LIMA SANTOS - OAB:17-937-O, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221597 Nr: 840-09.2020.811.0040

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR MITSUO MIURA - 

OAB:65559, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - OAB:27315/O, LARISSA 

INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da decisão de fls. 

351, em todo o seu teor: "...Vistos etc.Cuida-se da análise do pedido de 

retirada de monitoramento eletrônico (fls.193/202). Ministério Público se 

manifestou a favor do pedido.É a síntese do necessário. Decido. Na 

espécie, verifica-se que Adilson Rodrigo dos Santos demonstrou nos 

autos que reside no mesmo endereço muito antes da eclosão dos fatos 

ventilados nos autos (fls.227/235). Porém, a vítima, quando prestou 

declarações perante a autoridade policial (fl.09), já em fevereiro de 2020, 

declarou residir na Av. Porto Alegre, todavia, agora reside perto da 

residência do acusado (fl.182), o que caracteriza comportamento 

contraditório, e explica as notificações de violação do monitoramento 

eletrônico. Logo, não foi o requerido que se mudou para parto da 

residência da vítima, mas o contrário. Portanto, REVOGO a medida 

protetiva do monitoramento eletrônico, e mantenho o restante da decisão 

que deferiu as medidas protetivas. Desde já fica o requerido advertido que 

o descumprimento das medidas outrora deferidas poderá acarretar a 

decretação da sua prisão preventiva. COM URGÊNCIA, intime-se 

pessoalmente a vítima, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO, e o 

advogado do ora requerente via Dje. Após, ciência ao MPE. Comunique-se 

a decisão ao CRS para que, comparecendo o monitorado, seja 

imediatamente retirada a tornozeleira. De Sorriso/MT, 17 de março de 

2020.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 221597 Nr: 840-09.2020.811.0040

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR MITSUO MIURA - 

OAB:65559, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - OAB:27315/O, LARISSA 

INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 Proc. n.840-09.2020.811.0040 (221597).

Vistos etc.

Cuida-se da análise do pedido de retirada de monitoramento eletrônico 

(fls.193/202).

 O Ministério Público se manifestou a favor do pedido.

É a síntese do necessário. Decido.

 Na espécie, verifica-se que Adilson Rodrigo dos Santos demonstrou nos 

autos que reside no mesmo endereço muito antes da eclosão dos fatos 

ventilados nos autos (fls.227/235).

 Porém, a vítima, quando prestou declarações perante a autoridade policial 

(fl.09), já em fevereiro de 2020, declarou residir na Av. Porto Alegre, 

todavia, agora reside perto da residência do acusado (fl.182), o que 

caracteriza comportamento contraditório, e explica as notificações de 

violação do monitoramento eletrônico.

 Logo, não foi o requerido que se mudou para parto da residência da 

vítima, mas o contrário.

 Portanto, REVOGO a medida protetiva do monitoramento eletrônico, e 

mantenho o restante da decisão que deferiu as medidas protetivas.

 Desde já fica o requerido advertido que o descumprimento das medidas 

outrora deferidas poderá acarretar a decretação da sua prisão 

preventiva.

COM URGÊNCIA, intime-se pessoalmente a vítima, SERVINDO A PRESENTE 

COMO MANDADO, e o advogado do ora requerente via Dje. Após, ciência 

ao MPE.

 Comunique-se a decisão ao CRS para que, comparecendo o monitorado, 

seja imediatamente retirada a tornozeleira.

 De Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221505 Nr: 787-28.2020.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JULIANO RAMALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, considerando o que dispõe a seção 20, do capítulo 

VII, da CNGC (arts.1.472 a 1.480), destinada ao depósito e guarda de 

objetos apreendidos do ofício criminal, e o que determina o Código de 

Processo Penal (arts.118 a 124), bem como a necessidade de ordenação 

do espaço destinado a guarda de objetos, até o presente momento, 

ninguém reivindicou o direito sobre a propriedade dos bens apreendidos 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 221829 Nr: 965-74.2020.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, ENDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA MONICA DE JESUS 

SOUZA - OAB:24644/O

 Proc. n.965-74.2020.811.0040 (221829).

Vistos etc.

Cuida-se da análise de novo pedido de revogação de prisão preventiva 

manejado pela defesa técnica de Valmir Grando, já qualificado (fls.89/91).

 O MPE, desta vez, foi favorável ao acolhimento do pedido (fl.92).

É o relatório. Decido.

De proêmio, registro que a prisão preventiva fora decretada tendo em 

vista a integridade física e psicológica da ofendida, em razão do 

descumprimento de medidas protetivas.

 Todavia, há fatos novos.

 Ocorre que o pedido de revogação de prisão foi assinado também pela 

vítima Edileia Nunes da Silva, sendo que o teor da peça revela que as 

partes estão conciliadas.

 Com efeito, dispõe o artigo 316, do CPP, in verbis:

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”

Portanto, em face da característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, 

a revogação é medida que se impõe, havendo fato novo capaz de alterar 

o cenário fático-processual.

 Desse modo, diante de novos documentos, será concedida nova 

oportunidade para que colocado em liberdade novamente, não volte o 

requerido a agredir a integridade física e psicológica da ofendida.

 Por todo o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de VALMIR 

GRANDO, já qualificado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se o requerido em 

liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Após o cumprimento da decisão, ciência ao MPE, e após, remetam-se os 

autos ao arquivo, dando-se as baixas e anotações de praxe, na medida 

que exaurida sua finalidade.

 Intime-se a defesa via Dje.

 De Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 130556 Nr: 5628-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY SILVA DE ALMEIRA - 

OAB:8552 MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20.753 MT

 Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu ROSALVO VIEIRA DA SILVA, já qualificado, pela prática 

do crime tipificado no artigo 14, da Lei 10.826/03.l. O acusado não é 

portador de maus antecedentes. Não há nos autos qualquer fato que 

desabone a conduta social do acusado. o. Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 

(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.Não há agravantes a serem 

consideradas.Aplico ao condenado a atenuante da confissão espontânea, 

prevista no art.65, III, “d”, do Código Penal, e diminuo a pena em 03 meses 

de reclusão, razão pela qual a pena passa a ser de 02 (dois) anos de 

reclusão, que desde já a torno como definitiva a míngua de causa de 

aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Da pena de 

multa:Conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o 

acusado ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.Fixo o valor do dia-multa 

no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, 

devido à situação econômica do réu. Regime inicial de cumprimento da 

pena: A pena será cumprida em regime inicial aberto, em conformidade 

com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código 

Penal.Substituição Por Pena Restritiva De Direito:Substituo a pena privativa 

de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos pois presentes os 

requisitos exigidos, eis que a pena imposta na condenação é inferior a 

quatro anos (inciso I), o réu não é reincidente (inciso II), a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 

como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição é 

suficiente (inciso III).Nos termos do art. 44, §2°, do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) restritivas de direito, 

consistente em prestação de serviço a comunidade, e prestação 

pecuniária, as quais deverão ser cumpridas mediante condições e termos 

fixados oportunamente pelo competente juízo da Vara de Execuções 

Penais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 219066 Nr: 9400-71.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE, 

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, LEONIR DE OLIVEIRA, ADILSON DA 

COSTA SILVA, FRANCIELE CERATTI, WANDREY ALEXANDRE 

DORNELLAS REZENDE, EMERSON OLDONI PAGNONCELLI, DIONATAN 

NEVES BRITO, RENATO PEREIRA DO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA - OAB:23208/O, ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - 

OAB:24184, ANTONIO LENOAR MARTINS - OAB:7579-B, CARLOS 

ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, DANIELLY PARMA TIMIDATI - 

OAB:25660/O, Danilo Militão De Freitas - OAB:19747/O, DOUGLAS 

LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:10.823, EMILLE SOARES BERTON - 

OAB:27030/O, FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - 

OAB:355.024 SP, HIGOR H DE ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23.421 - 

MT, JIUVANI LEAL - OAB:24645/MT, KARINA ROMÃO CALVO - 

OAB:19370/MT, LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O, LUIS CARLOS 

NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, Marinez Ribeiro Hoffmann - 

OAB:27579/O, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576, 

THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O, WALTER DJONES 

RAPUANO - OAB:16505/B, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - 

OAB:24067/O

 Processo n.º 9400-71.2019.811.0040 (Código: 219066)

VISTO/EM.

Trata-se de Ação Penal interposta pelo Ministério Publico do Estado de 

Mato Grosso, em face de de WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS 

REZENDE, JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE, RICARDO FERREIRA DOS 

SANTOS, DIONATAN NEVES BRITO, LEONIR DE OLIVEIRA, RENATO 

PEREIRA DO LAGO, ADILSON DA COSTA SILVA, FRANCIELLI CERATTI e 

EMERSON OLDONI PAGNOCELLI, pelos crimes descritos na referida peça 

acusatória (fls. 1.556/1.571).

Conforme se observa dos autos, apenas o réu EMERSON OLDONI 

PAGNOCELLI, encontra-se em liberdade provisória, os demais réus 

encontram –se segredados.

Conforme alteração traga pela Lei 13.964/2019, que dispõe no parágrafo 

único do artigo 316, do CPP, da necessidade do órgão revisar a 

necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) 

dias, passo a sua análise.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva, de acordo com interpretação comprometida com perfil 

constitucional, como medida extrema, somente pode ser decretada se 

evidenciada sua rigorosa imprescindibilidade, lastreada em motivos 

concretos indicativos da necessidade da segregação. Todavia, 

determinada a imposição da prisão preventiva, para que se mostre viável a 

revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a 

existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a 

conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a 

manutenção da segregação cautelar do indivíduo restaram superados por 

posteriores modificações no contexto estabelecido [cf.: STJ, HC 

167.121/RJ, 6.º Turma, Rel.: Vasco Della Giustina, j. 19/05/2011], a ponto 

de que “não pode, outro Juiz de mesma hierarquia, sem o surgimento de 

fato novo, revogar a decisão anterior” [TJRS, RSE n.º 70045691466, 3.ª 

Câmara Criminal, Rel.: Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 01/03/2012]. Inteligência 

do conteúdo normativo do art. 316 do Código de Processo Penal.

I. Da necessidade de manutenção da Prisão do Réu WANDREY 

ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE.

Conforme se obeserva no feito, a prisão preventiva do acusado foi 

decretada na data de 30/10/2019, vez que após a deflagração da 

Operação Camuflagem I, descortinou-se que o réu, faz parte de uma 

quadrilha especializada em roubos majorados, comércio ilegal de arma de 
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fogo, receptação qualificada, sendo ele, inclusive, segundo relatório 

investigativo o chefe do esquema criminoso.

Descortinou-se durante as investigações que os réus WANDREY 

ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE, JOSÉ NETO FERREIRA DE 

ANDRADE, DIONATAN NEVES BRITO e RICARDO FERREIRA DOS 

SANTOS, atuavam na vertende operacional do esquema criminoso, cuja 

as funções desempenhadas eram escolher e estudar as Fazendas que 

possuíam defensivos agrícolas armazenados para posteriormente 

rouba-las. Eles seriam, segundo as investigações os resposáveis pela 

efetivação dos roubos dos defensivos agrícolas e das camionetes.

Conforme relatado pela autoridades policiais e pelo MPE, o réu WANDREY 

ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE, participou efetivamente do roubo 

ocorrido na FAZENDA BOM JESUS AGROPECUÁRIA.

Destarte, conforme relatório investigativo final (feito em apensoa medida 

cautelar – Código: 184486), em nenhum momento das investigações ficou 

comprovado que WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE, possuia 

qualquer vínculo empregatício com qualquer empresa, ou exerçia qualquer 

atividade remunerada, contudo, após a quebra do sigilo fiscal e bancário 

dos investigados, restou demonstrado, através dos extratos bancários 

que no período de 2 (dois) anos ele movimentou mais de R$1.500.000,00 

(um milhão e quinhentos mil de reais) em créditos, sendo que desse total, 

quase metade – R$ 732.770,97 (setecentos e trinta e dois mil, setecentos 

e setenta reais e noventa e sete centavos) –, não foi possível identificar a 

origem, sendo provável que boa parte desse dinheiro venha de atividades 

criminosas que ele vem desempenhando com os demais integrantes do 

grupo criminoso.

 Além da referida movimentação bancária, constatou-se ainda que 

WANDREY, possuia vários veículos em seu nome, sendo eles: uma 

caminhonete FORD RANGER Placa PQT-7076, ano 2015/2015, cor branca; 

um veículo HB20 Placa QBN-9621, ano 2015/2016, cor prata; um veículo 

R/RHEMA KARAJA, Placa KAT-9304, ano 2007/2007, cor cinza; um 

veículo R/FEDERAL DF, Placa NUB-6776, ano 2013/2013, cor prata; um 

veículo R/PRESIDENTE TRA CARGA 1, Placa QBV-4082, ano 2017/2017, 

cor prata, não sabendo identificar se tais veículos foram adquiridos de 

forma lícita.

Destarte, compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a 

capacidade de demonstrar que os motivos, que lastrearam a decretação 

da prisão cautelar do acusado tenham sido superado por ulteriores 

modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a 

base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram 

de sustentáculo à manutenção do réu em regime de segregação cautelar, 

até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de 

variação substancial.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro 

fático que justifique a restituição da liberdade ao réu, não havendo motivos 

para alterá-la na presente oportunidade.

Nesse sentido cito o seguinte julgado do nosso e. TJMT,:

HABEAS CORPUS – CRIMES DOS ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI Nº 

11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – NEGADO AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADE – DECISÃO QUE SE MOSTROU DEVIDAMENTE MOTIVADA EM 

RELAÇÃO A ESTA NEGATIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – RÉU 

QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO 

CRIMINAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – 

PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DO STATUS 

LIBERTATIS DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA 

PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – ORDEM 

DENEGADA. Os fatos mencionados na origem quando compatíveis e 

hábeis a legitimar a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de 

Processo Penal, não expressam ilegalidade a ser sanada nesta via 

excepcional (Precedentes: STJ, HC n. 296.381/SP, Min. Marco Aurélio 

Belizze, Quinta Turma, 04.09.2014). A negativa do direito de recorrer em 

liberdade está atrelada à necessidade de se garantir a ordem pública à 

vista do modus operandi utilizado pelo grupo criminoso, bem assim ao fato 

do acusado ter permanecido preso durante toda a instrução processual, 

bem como pela fixação do regime fechado para início do cumprimento da 

reprimenda imposta. Ordem denegada. (HC 159019/2016, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 15/12/2016)

(TJ-MT - HC: 01590190620168110000 159019/2016, Relator: DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/11/2016, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2016)

De mais a mais, a audiência de instrução e julgamento já foi designada, 

estando o feito próximo a findar-se.

Pelos fundamentos acima exposto, mantenho a prisão cautelar do réu 

WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE.

II. Da necessidade de manutenção da Prisão do Réu LEONIR DE OLIVEIRA

Conforme se infere dos autos, na data de 30/10/2019, foi deferido por 

este juízo a prisão preventiva do réu LEONIR DE OLIVEIRA, vez que após 

investigações realizadas pela equipe de inteligência da Polícia Judiciária 

Civil de Sorriso/MT, juntamente com o Grupo de Atuação Especial contra o 

Crime Organizado – GAECO, identificou–se, em suma, que ele, em tese, 

faz parte de um grupo criminoso especializado em roubos majorados, 

comércio ilegal de arma de fogo, receptação qualificada e lavagem de 

dinheiro.

Pois bem, compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a 

capacidade de demonstrar que os motivos, que lastrearam a decretação 

da prisão cautelar do acusado tenham sido superado por ulteriores 

modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a 

base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram 

de sustentáculo à manutenção do réu em regime de segregação cautelar, 

até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de 

variação substancial.

As provas indiciárais colhidas até o momento, indicam que ele não é um 

mero receptador de defensivos agrícolas e, apesar de não está 

diretamente envolvidos nos atos executórios dos roubos, participou 

efetivamente, indicando os produtos a serem roubados, repassando 

informações privilegiadas aos integrantes do grupo, realizando a 

circulação dos produtos roubados, fomentando assim o mercado negro de 

compra e venda de defensivos agrícolas roubados e/ou contrabandeados, 

emitindo, inclusive, notas fiscais, sustentando o decreto prisional em 

comento à inibir a reiteração criminosa na seara empresarial.

De mais a mais, o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de 

demonstrar que os motivos, que lastrearam a decretação da prisão 

cautelar do acusado tenham sido superado por ulteriores modificações no 

contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, 

sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de 

sustentáculo à manutenção do réu em regime de segregação cautelar, até 

o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação 

substancial.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro 

fático que justifique a restituição da liberdade ao réu, não havendo motivos 

para alterá-la na presente oportunidade.

Nesse sentido cito o seguinte julgado:

 HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME 

DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). ALEGADO 

EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL 

INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATO QUE TERIA 

SIDO PRATICADO POR DESEMBARGADOR DESTE TRIBUNAL. 

COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, I, C, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PEDIDO 

DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ARGUMENTO DE 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS À DECRETAÇÃO DA 

CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVAS. HIPÓTESE DE 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DE QUE O PACIENTE POSSUI RESIDÊNCIA FIXA, FAMÍLIA CONSTITUÍDA, 

EMPREGO E RENDA, O QUE DE TODO MODO SE MOSTRARIA 

INSUFICIENTE À AUTORIZAÇÃO DA SOLTURA. ALEGADA AUSÊNCIA DE 

RISCOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TESE INAPLICÁVEL AO CASO EM 

APREÇO. FEITO JÁ SENTENCIADO. ENCERRAMENTO DA FASE DE 

COLHEITA DE PROVAS JUDICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 

QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO 

DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A ORDEM PRISIONAL. PEDIDO 

ALTERNATIVO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 

INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À 

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO CARACTERIZADO. SEGREGAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ORDEM 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.

(TJ-SC - HC: 40359953620188240000 Ascurra 
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4035995-36.2018.8.24.0000, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de 

Julgamento: 07/02/2019, Quarta Câmara Criminal)

Importante ainda firsar que a prisão cautelar do réu também foi mantida 

pelo TJMT, no Habeas Corpus n.º 1017571-23.2019.8.11.0000 e pelo 

Superior Tribunal de Justiça no HC n. 556566/MT (2020/0002959-7).

 De mais a mais, a audiência de instrução e julgamento já foi designada, 

estando o feito próximo a findar-se.

Pelos fundamentos acima exposto, mantenho a prisão cautelar do réu 

LEONIR DE OLIVEIRA.

III. Da necessidade de manutenção da Prisão do Réu RENATO PEREIRA 

LAGO

Conforme se infere dos autos, na data de 30/10/2019, foi deferido por 

este juízo a prisão preventiva do investigado RENATO PEREIRA LAGO, 

vez que após investigações realizadas pela equipe de inteligência da 

Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT, juntamente com o Grupo de Atuação 

Especial contra o Crime Organizado – GAECO, identificou–se, em suma, 

que o réu, em tese, faz parte de um grupo criminoso especializado em 

roubos majorados, comércio ilegal de arma de fogo, receptação 

qualificada e lavagem de dinheiro.

Conforme relatório investigativo, o investigado RENATO PEREIRA LAGO, 

assim como Leonir e Adilson, é peça fundamental no esquema criminoso e 

concorre para que o crime de roubo possa ocorrer. Realiza a mesma 

função que Leonir, indica compradores e vende os produtos roubados, 

para isso utiliza de sua empresa RETA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, 

localizada no município de Canarana do Norte/MT.

As provas indiciarias juntadas aos autos, demostraram que RENATO, 

juntamente com LEONIR DE OLIVEIRA e ADILSON DA COSTA SILVA, 

intermediaram a venda dos defensivos roubados da Fazenda BOM JESUS 

AGROPECUÁRIA, ocorrido na data de 07/12/2017, para EMERSON OLDONI 

PAGNONCELLI, e esses, por terem empresas de insumos agrícolas 

emitiram notas fiscais, tentando dar ao produto roubado aparência de 

produto lícito, conforme trechos de algumas conversas interceptadas com 

autorização judicial.

As conversas interceptadas com autorização judicial demostram, 

conforme diálogos já relatados, que todos os envolvidos tinham pleno 

conhecimento da origem ilícita dos defensivos, sendo RENATO um dos 

envolvidos diretamente na intermediação da venda do defensivo a 

EMERSON OLDONI PAGNONCELLI.

Segundo relatório investigativo, o fato do réu RENATO PEREIRA LAGO ser 

representante comercial e possuir revenda de insumos agrícolas facilitou 

a circulação dos produtos roubados, inclusive dando a eles a aparência 

de produto lícito, havendo indícios fortíssimos de sua participação nos 

crimes apurados durante a operação, sobretudo quanto ao roubo e 

receptação de defensivos agrícolas.

 Assim, por entender que as provas indiciarias colhidas até o momento 

indicam que ele não é um mero receptador de defensivos agrícolas e, 

apesar de não estar diretamente envolvido nos atos executórios dos 

roubos, há fortes indícios de que ele tenha participado efetivamente, 

indicando os produtos a serem roubados, realizando a circulação dos 

produtos roubados, fomentando assim o mercado negro de compra e 

venda de defensivos agrícolas roubados, emitindo, inclusive, notas 

fiscais, pelo que, o decreto prisional em comento visa também inibir a 

reiteração criminosa na seara empresarial.

De mais a mais, o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de 

demonstrar que os motivos, que lastrearam a decretação da prisão 

cautelar do acusado tenham sido superado por ulteriores modificações no 

contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, 

sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de 

sustentáculo à manutenção do réu em regime de segregação cautelar, até 

o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação 

substancial.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro 

fático que justifique a restituição da liberdade ao réu, não havendo motivos 

para alterá-la na presente oportunidade.

Importante ainda firsar que já foi analisada e mantida na data de 

17/01/2020, a prisão preventiva do réu nos autos da medida cautelar n.º 

490-89.2018.811.0040 – Código: 184486, bem como foi mantida a prisão 

do réu perante o TJMT, no Habeas Corpus n.º . 

1000405-41.2020.8.11.0000, e perante o Superior Tribunal de Justiça no 

Habeas Corpus n.º 561676/MT (2020/0035968-7).

De mais a mais, a audiência de instrução e julgamento já foi designada, 

estando o feito próximo a findar-se.

Pelos fundamentos acima exposto, mantenho a prisão cautelar do réu 

RENATO PEREIRA LAGO.

IV. Da necessidade de manutenção da Prisão do Réu ADILSON DA COSTA 

SILVA

Conforme se infere dos autos, na data de 30/10/2019, foi deferido por 

este juízo a prisão preventiva do investigado ADILSON DA COSTA SILVA, 

vez que após investigações realizadas pela equipe de inteligência da 

Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT, juntamente com o Grupo de Atuação 

Especial contra o Crime Organizado – GAECO, identificou–se, em suma, 

que o ele em tese, faz parte, mesmo que indiretamente, de um grupo 

criminoso especializado em roubos majorados, comércio ilegal de arma de 

fogo e receptação qualificada e lavagem de dinheiro.

Conforme relatório investigativo, o ora paciente ADILSON DA COSTA 

SILVA, juntamente com RENATO PEREIRA LAGO e LEONIR DE OLIVEIRA, 

intermediaram a venda dos defensivos agrícola roubados da fazenda BOM 

JESUS AGROPECUÁRIA, ocorrido em 07/12/2017 (BO n.º 2017.404536) a 

empresa AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, de 

propriedade do réu EMERSON OLDONI PAGNONCELLI.

Conforme relatório investigativo, o esquema criminoso era tão bem 

articulado que havia, inclusive, emissão de nota fiscal, visando dar ao 

produto roubado aparência de produto lícito, contudo, restou demonstrado 

nas conversas interceptadas que todos os envolvidos sabiam da origem 

ilícita dos produtos.

Destarte, por entender que as provas indiciarias colhidas até o momento 

indicam que ele não é um mero receptador de defensivos agrícolas e, 

apesar de não estar diretamente envolvido nos atos executórios dos 

roubos, há nos autos indícios de que ele tenha participado efetivamente, 

indicando os produtos a serem roubados, realizando a circulação dos 

produtos roubados, fomentando assim o mercado negro de compra e 

venda de defensivos agrícolas roubados, emitindo, inclusive, notas 

fiscais, pelo que, a manutenção do decreto prisional em comento visa 

também inibir a reiteração criminosa na seara empresarial.

De mais a mais, o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de 

demonstrar que os motivos, que lastrearam a decretação da prisão 

cautelar do acusado tenham sido superado por ulteriores modificações no 

contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, 

sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de 

sustentáculo à manutenção do réu em regime de segregação cautelar, até 

o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação 

substancial.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro 

fático que justifique a restituição da liberdade ao réu, não havendo motivos 

para alterá-la na presente oportunidade.

Nesse sentido já decidiu nosso e. TJMT, vejamos:

HABEAS CORPUS – CRIMES DOS ARTIGOS 288 E 157, § 2º, INCISOS I, II E 

V, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGADO AO PACIENTE O 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO QUE SE MOSTROU 

DEVIDAMENTE MOTIVADA EM RELAÇÃO A ESTA NEGATIVA – ALEGADA 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO 

CAUTELAR – RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A 

INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO 

FÁTICA – PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DO STATUS 

LIBERTATIS DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.

 Os fatos mencionados na origem quando compatíveis e hábeis a legitimar 

a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, 

não expressam ilegalidade a ser sanada nesta via excepcional 

(Precedentes: STJ, HC n. 296.381/SP, Min. Marco Aurélio Belizze, Quinta 

Turma, 04.09.2014). Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores tem se posicionado favorável a respeito da menção à 

gravidade concreta do crime e ao modus operandi empregado, quando 

excepcional, como fatores indicativos da necessidade de se resguardar a 

ordem pública e legitimadores do decreto de prisão preventiva. A negativa 

do direito de recorrer em liberdade está atrelada ao fato do acusado ter 

permanecido preso durante toda a instrução processual, bem como pela 

fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda 

imposta, ante a reincidência do réu. Ordem denegada. (HC 2259/2016, 

DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

17/02/2016, Publicado no DJE 29/02/2016)

(TJ-MT - HC: 00022592920168110000 2259/2016, Relator: DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/02/2016, TERCEIRA CÂMARA 
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CRIMINAL, Data de Publicação: 29/02/2016)

Importante ainda firsar que este juízo já analisou em outras oportunidade 

os pedidos de revogação de prisão preventiva do réu, nos autos da 

Medida Cautelar n.º 490-89.2018.811.0040 – Código: 184486, na data de 

02/12/2019 e nesta ação penal na data de 17/01/2020, sendo indeferido 

os pedidos, bem como foi mantida a prisão do réu em sede de Habeas 

Corpus n.º 1018494-49.2019.8.11.0000, perante nosso e. TJMT.

 De mais a mais, a audiência de instrução e julgamento já foi designada, 

estando o feito próximo a findar-se.

Pelos fundamentos acima exposto, mantenho a prisão cautelar do réu 

ADILSON DA COSTA SILVA.

V. Da necessidade de manutenção da Prisão do Réu RICARDO FERREIRA 

DOS SANTOS.

Conforme se infere dos autos, na data de 30/10/2019, foi deferido por 

este juízo a prisão preventiva do investigado RICARDO FERREIRA DOS 

SANTOS, vez que após investigações realizadas pela equipe de 

inteligência da Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT, juntamente com o 

Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, 

identificou–se, em suma, que o réu, em tese, faz parte de um grupo 

criminoso especializado em roubos majorados, comércio ilegal de arma de 

fogo, receptação qualificada e lavagem de dinheiro.

Conforme relatório investigativo juntado as fls. 333/375 (Medida 

Cautelar/Código: 184486), o réu RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, 

atuava em tese, na vertente operacional do esquema criminoso, cuja 

função desempenhada era participar ao lado de JOSÉ NETO FERREIRA DE 

ANDRADE e WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE, diretamente 

dos roubos.

 Destarte, o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não 

subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de 

demonstrar que os motivos, que lastrearam a decretação da prisão 

cautelar do acusado tenham sido superado por ulteriores modificações no 

contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, 

sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de 

sustentáculo à manutenção do réu em regime de segregação cautelar, até 

o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação 

substancial.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro 

fático que justifique a restituição da liberdade ao réu, não havendo motivos 

para alterá-la na presente oportunidade.

Importante ainda firsar que este juízo analisou recentemente (10/03/2020) 

pedido de relaxamento e/ou pedido de revogação de prisão preventiva do 

réu nesta ação penal, sendo o pedido indeferido, consignando ainda que a 

prisão do réu também foi mantida pelo nosso e. TJMT no Habeas Corpus 

n.º 1018170-59.2019.8.11.0000.

 De mais a mais, a audiência de instrução e julgamento já foi designada, 

estando o feito próximo a findar-se.

No que pertine ao excesso de prazo alegado pela defesa do acusado as 

fls. 2.032/2.054, malgrado este juízo já tenha se pronunciado em 

10/03/2020, novamente ressalto que o feito é complexo, contando com 

pluralidade de réus, objetivando a apuração de crime de natureza grave – 

roubo qualificado – estelionato – organização criminosa, o que justifica 

uma maior dilação do prazo para o encerramento da instrução processual.

A propósito, o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"CRIMINAL. HC. FURTO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 

EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDENTES 

PROCESSUAIS. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. 

NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E DE 

CITAÇÕES POR EDITAL. MORA ATRIBUÍDA EM PARTE A DEFESA. PRAZO 

PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO QUE NÃO É ABSOLUTO. TRÂMITE 

REGULAR. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

 I - Por aplicação do Princípio da Razoabilidade, mostra-se justificada 

eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução processual, em 

hipótese de feito complexo, em razão da pluralidade de réus, diante da 

necessidade de observância às formalidades da expedição de cartas 

precatórias, bem como de citações por edital. II - Inexiste constrangimento 

ilegal quando o trâmite é regular e a demora não é provocada pelo Juízo ou 

pelo Ministério Público, mas, sim, decorrente de incidentes do feito e de 

diligências usualmente demoradas"

 (STJ - Processo: HC 59381/PE. HABEAS CORPUS: 2006/0107687-0. 

Relator(a): Ministro GILSON DIPP. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. 

Data do Julgamento: 15/08/2006. Data da Publicação/Fonte: DJ 11/09/2006) 

- grifei.

Pelos fundamentos acima exposto, mantenho a prisão cautelar do réu 

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS.

VI. Da necessidade de manutenção da Prisão do Réu DIONATAN NEVES 

BRITO.

Conforme se infere dos autos, na data de 30/10/2019, foi deferido por 

este juízo a prisão preventiva do investigado DIONATAN NEVES BRITO, 

vez que após investigações realizadas pela equipe de inteligência da 

Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT, juntamente com o Grupo de Atuação 

Especial contra o Crime Organizado – GAECO, identificou–se, em suma, 

que o réu, em tese, faz parte de um grupo criminoso especializado em 

roubos majorados, comércio ilegal de arma de fogo, receptação 

qualificada e lavagem de dinheiro.

Conforme relatório investigativo, o réu atuava diretamente com WANDREY 

ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE e JOSÉ NETO FERREIRA DE 

ANDRADE nas execuções dos roubos, havendo índicos de sua efetiva 

participação no roubo da FAZENDA BOM JESUS AGROPECUÁRIA, 

ocorrido na data de 07/12/2017.

 Destarte, o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não 

subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de 

demonstrar que os motivos, que lastrearam a decretação da prisão 

cautelar do acusado tenham sido superado por ulteriores modificações no 

contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, 

sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de 

sustentáculo à manutenção do réu em regime de segregação cautelar, até 

o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação 

substancial.

Assim, observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram 

os requisitos ensejadores da prisão preventiva, as circunstâncias, 

conforme expostas, desaconselham a substituição da prisão pelas 

medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, eis que se mostram 

insuficientes para o investigado em questão.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro 

fático que justifique a restituição da liberdade ao réu, não havendo motivos 

para alterá-la na presente oportunidade.

Importante ainda firsar que este juízo já analisou em outras oportunidade 

os pedidos de revogação de prisão preventiva do réu nesta ação penal 

nas datas de 10/12/2019 e 17/01/2020, sendo indeferido os pedidos.

 De mais a mais, a audiência de instrução e julgamento já foi designada, 

estando o feito próximo a findar-se.

Pelos fundamentos acima exposto, mantenho a prisão cautelar do réu 

DIONATAN NEVES BRITO.

VII. Da necessidade de manutenção da Prisão da Ré FRANCIELLI CERATTI.

Conforme se infere dos autos, na data de 30/10/2019, foi deferido por 

este juízo a prisão preventiva da ré FRANCIELI CERATTI, vez que após 

investigações realizadas pela equipe de inteligência da Polícia Judiciária 

Civil de Sorriso/MT, juntamente com o Grupo de Atuação Especial contra o 

Crime Organizado – GAECO, identificou–se, em suma, que ela, em tese, 

faz parte de um grupo criminoso especializado em roubos majorados, 

comércio ilegal de arma de fogo, receptação qualificada e lavagem de 

dinheiro.

Após a quebra do sigilo de dados do celular de JOSÉ NETO FERREIRA DE 

ANDRADE e interceptação telefônica autorizadas na medida cautelar n.º 

490-89.2018.811.0040 – Código: 184486, restou evidenciando por meio 

das análises das conversas de WhatsApp e áudios que Francielli de 

diversas formas dava apoio a seu marido JOSÉ NETO FERREIRA DE 

ANDRADE e que após a prisão de JOSE NETO, ocorrida em ocorrida em 

04/01/2018, FRANCIELLI, passou a gerenciar, juntamente com WANDREY 

ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE os negócios criminosos de seu 

companheiro, conforme demostra trechos das conversas juntado as 

fls.1.032/1.039 e demais áudios e relatório investigativo juntado aos autos.

.

O relatório de inteligência juntado as fls. 1.030/1.040, pelo MPE, extraídos 

dos celulares apreendidos com FRANCIELLI e WANDREY, no dia 

11/11/2019, após a deflagração da operação que culminou com sua 

prisão, evidenciou que a ré FRANCIELLI e WANDREY, trazem risco a 

ordem pública, na medida em que desemprenham tarefas importantes para 

a sustentação do grupo criminoso, mostrando-se imprescindível a 

manutenção da sua prisão preventiva.

Destarte, o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não 

subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de 

demonstrar que os motivos, que lastrearam a decretação da prisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 391 de 1019



cautelar da ré tenham sido superado por ulteriores modificações no 

contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, 

sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de 

sustentáculo à manutenção de sua prisão no regime de segregação 

cautelar, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo 

de variação substancial.

Assim, observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram 

os requisitos ensejadores da prisão preventiva, as circunstâncias, 

conforme expostas, desaconselham a substituição da prisão pelas 

medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, eis que se mostram 

insuficientes para a ré em questão.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro 

fático que justifique a restituição da liberdade da ré, não havendo motivos 

para alterá-la na presente oportunidade.

Importante ainda firsar que este juízo já analisou em outras oportunidade 

os pedidos de revogação de prisão preventiva e/ou substituição por 

prisão domiciliar da ré nesta ação penal e Medida Cautelar n.º 

490-89.2018.811.0040 – Código: 184486, sendo indeferido os pedidos.

 De mais a mais, a audiência de instrução e julgamento já foi designada, 

estando o feito próximo a findar-se.

Pelos fundamentos acima exposto, mantenho a prisão cautelar da ré 

FRANCIELLI CERATTI.

VIII. Da necessidade de manutenção da Prisão do Réu JOSÉ NETO 

FERREIRA DE ANDRADE.

Conforme se obeserva no feito, a prisão preventiva do acusado foi 

decretada na data de 30/10/2019, vez que após a deflagração da 

Operação Camuflagem I, descortinou-se que o réu, faz parte de uma 

quadrilha especializada em roubos majorados, comércio ilegal de arma de 

fogo, receptação qualificada, sendo ele, inclusive, segundo relatório 

investigativo o chefe do esquema criminoso.

Conforme relatório investigativo, após identificar e prender o suspeito 

JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE (vulgo Paraná) em 04/01/2018, a 

equipe de inteligência descobriu que ele fazia parte de um grupo criminoso 

que atuava há anos, não apenas em roubos de veículos automotores, 

como também em roubo de defensivos agrícolas em nossa região.

Descortinou-se durante as investigações que os réus WANDREY 

ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE, JOSÉ NETO FERREIRA DE 

ANDRADE, DIONATAN NEVES BRITO e RICARDO FERREIRA DOS 

SANTOS, atuavam na vertende operacional do esquema criminoso, cuja 

as funções desempenhadas eram escolher e estudar as Fazendas que 

possuíam defensivos agrícolas armazenados para posteriormente 

rouba-las. Eles seriam, segundo as investigações os resposáveis pela 

efetivação dos roubos dos defensivos agrícolas e das camionetes.

Após a quebra do sigilo de dados do celular de JOSÉ NETO FERREIRA DE 

ANDRADE e interceptação telefônica autorizadas na medida cautelar n.º 

490-89.2018.811.0040 – Código: 184486, restou evidenciando por meio 

das análises das conversas de WhatsApp e áudios o réu mesmo preso 

continuou a emitir ordem para o grupo criminoso, ordem essas que eram 

repassadas para sua esposa Francielli, que após a prisão do mesmo 

passou a gerenciar, juntamente com WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS 

REZENDE os negócios criminosos de seu companheiro, conforme 

demostra trechos das conversas juntado as fls.1.032/1.039 e demais 

áudios e relatório investigativo juntado na medida cautelar.

Importante frisar que JOSÉ NETO foi condenado a 23 (vinte e três) anos 

de de prisão, estando cumprindo pena em regime fechado, executivo de 

pena seu n.º 0006905-88.2018.8.11.0040, por crime de roubo, 

receptação, dentre outros.

 Assim, observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram 

os requisitos ensejadores da prisão preventiva, as circunstâncias, 

conforme expostas, desaconselham a substituição da prisão pelas 

medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, eis que se mostram 

insuficientes para a ré em questão.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro 

fático que justifique a restituição da liberdade do réu, não havendo motivos 

para alterá-la na presente oportunidade.

De mais a mais, a audiência de instrução e julgamento já foi designada, 

estando o feito próximo a findar-se.

Pelos fundamentos acima exposto, mantenho a prisão cautelar do réu 

JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE.

Redesignação da audiência de Instrução

Destarte, considerando a classificação do Corona vírus pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) como pandemia, resultante do risco potencial de 

contágio simultâneo da população mundial ; e considerando a necessidade 

de reduzir as possibilidades de contágio do Coronavírus causador de 

COVID-19;

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê como 

medidas para diminuição da transmissão de doenças infecciosas sem 

vacina ou tratamento farmacológico específico, recomendando sua 

adoção em relação à COVID-19; proibição de grandes aglomerações e 

outras medidas, como quarentena e/ou isolamento, o que é de 

conhecimento público e notório e, considerando especialmente que a 

cidade de Sorriso/MT é a Capital Nacional do Agronegócio, em que circula 

grande número de pessoas com nacionalidade estrangeiras e de outros 

Estados da Federação, inclusive oriundos de localidades em que há 

infectados pelo COVID-19;

 Considerando ainda que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

em Portaria Conjunta 247 de 16 de março de 2020, visando a prevenção e 

combate a pandemia, DETERMINOU a SUSPENSÃO de audiências de réus 

presos e, considerando que referida audiência possui vários réus e 

dezenas de testemunhas, visando garantir a saúde todos os envolvidos, 

pelos motivos alhures e com o mesmo propósito humanitário preventivo, 

DETERMINO a intimação do MPE, da DPE, caso atuante no feito, do(s) 

Advogado(s) constituído(s), e testemunhas arroladas por aqueles (MPE e 

DPE), por telefone, com expedição de mandado somente caso não 

conseguido o contato, para que tomem ciência de que a audiência 

DEVERÁ PREFERENCIALMENTE SER REALIZADA VIRTUALMENTE por 

VIDEOCONFERENCIA, modalidade esta que garante que aos atores do 

processo participem da oralidade MESMO À DISTÂNCIA DA SEDE DO 

JUÍZO; bastando que tenham acesso à uma sala contendo um computador 

com acesso à internet, webcan, caixa de som, microfone, fone de ouvido, 

e ainda, que esteja instalado e em perfeito funcionamento o programa 

Google Hangouts, cujo acesso é público e gratuito.

Para tanto, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da oralidade, 

DETERMINO que o(s) procuradore(s) jurídicos(s) do(s) RÉU(S) o MPE e a 

DPE, bem como as testemunhas a serem inquiridas, caso tenham interesse 

em não comparecer presencialmente, comuniquem a este juízo, no e-mail 

do juízo: agendagabinetesdia@gmail.com; seus respectivos e-mail’s 

cadastrados no sistema HANGOUTS do GOOGLE (acesso público e 

gratuito), para que o respectivo link de acesso à participação da audiência 

seja enviado no e-mail informado pela parte.

 Em tempo, destaco que a intimação das testemunhas arroladas 

exclusivamente pelos advogados de defesa constituídos nos autos, sobre 

a possibilidade de participação por videoconferência, será de 

responsabilidade exclusiva do respectivo patrono que a arrolou.

 De outro lado, caso a pessoa ou órgão não seja intimado, ou mesmo que 

intimado, não tenha condições de acesso à audiência por 

videoconferência, ou mesmo entenda como necessária a presença física 

na sala de audiências na Sede do Fórum, DETERMINO que a entrada na 

sala de audiência deverá ser precedida dos cuidados informados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja, com higienização das 

mãos com álcool gel na entrada do Fórum e na antessala de audiência, 

além do uso obrigatório de máscara.

 Assim, visando a readequação das condições acima, REDESIGNO A 

ORALIDADE PARA O DIA 23/04/2020, ÀS 07:30HORAS.

Intimem-se, como determinado.

 Sem prejuízo do acima exposto, defiro o pedido feito pela defesa do réu 

EMERSON OLDONI PAGNOCELLI, as fls. 2.008, autorizando ele se 

deslocar até a cidade de Lucas do Rio Verda/MT, para participar do 

evento Show Safra 2020, nos dias 17, 18, 19 e 20 de março.

Ciência pessoal ao MPE e DPE atuantes no feito e advogados via DJE.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 17 de março de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291732 Nr: 18402-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SANCHES ROSA 

RODRIGUES MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:OAB/MT 9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de intimação de fls. 163/164 foi devolvida 

pelo Correio com informação de que "End. Insuficiente" e "Mudou-se" (fl. 

166/167), e em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de 

imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327520 Nr: 24436-11.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ESBROGLIO DE 

BARROS LIMA - OAB:310300/SP

 Certifico que a contestação de fls. 90/107 foi apresentada dentro do 

prazo legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329557 Nr: 25917-09.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE 

COOPERATIVAS DE ASSITENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DO 

NASCIMENTO MARTINS - OAB:28992, RAQUEL RANGEL BARBOSA - 

OAB:96326 RS

 Certifico que a contestação de fls. 161/209 foi apresentada dentro do 

prazo legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314078 Nr: 13945-42.2019.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS 

EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIRA REGINA FURTAK ALMEIDA, JOÃO 

ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fl. 37 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que "Mudou-se" (fl. 59), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154474 Nr: 3108-35.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora juntou manifestação à fl. 230, protocolo nº 

333428, informando a juntada dos extratos das contas judiciais vinculadas 

ao processo, entretanto, nenhum documento veio anexado. Desta forma, 

em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos 

ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para ciência e manifestação, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175173 Nr: 17144-48.2014.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO, 

MARCO CESAR MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MASSON MORETTI, RODRIGO 

MASSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:OAB/MT 15.331, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 9779-0, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, 

LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:OAB/RS 59.172, OCTAVIANO 

BAZILIO DUARTE FILHO - OAB:173.448-oab- SP, THALLYTA DE 

OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Andrade 

Pozetti - OAB:49112, RYCHER ARAÚJO SOARES - OAB:OAB/MT 20.061

 (...) Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão (fls. 1.012/1.016), de modo 

que HOMOLOGO os honorários periciais de fls. 1.000/1.001-verso. Logo, 

CUMPRAM-SE os termos da decisão de fls. 983/987-verso. Dessa feita, de 

imediato, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, depositarem, 

cada qual, 50% dos honorários periciais, sob pena de preclusão, mesmo 

porque já dispuseram de tempo suficiente para a arrecadação do recurso 

necessário desde a intimação da decisão de fls. 983/987-verso. Por 

oportuno, INDEFIRO o pedido para desentranhamento de petições (fls. 

1.022/1.024 e 1.027/1.029), uma vez que tal providência somente se 

justifica para juntadas equivocadas, não para correções de pleitos. No 

mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre as petições e documentos de fls. 1.018/1.020-verso, 

1.021/1.021-verso, 1.022/1.026 e 1.027/1.064. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181860 Nr: 23966-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289825 Nr: 16929-33.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINEZ GARCIA, EDER MARTINEZ GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$367,99REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$171,49REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271943 Nr: 2638-28.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREZ RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes 

forma:

1) VALOR DE R$995,00REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$223,10 REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4554 Nr: 1202-06.1996.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA TEIXEIRA LOPES, DONIZETE CARLOS 

ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 114/118 são 

tempestivos. Sendo assim, nos termos da legislação em vigor e do 

Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono estes autos à conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54990 Nr: 4557-72.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA, ADERVAL BENTO, SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:4865/MT, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952/MT, JADERSON 

SILVA BENTO - OAB:18153, VÁLTER FÁBIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7227-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da devolução 

da carta precatória de avaliação do imóvel penhorado de fls. 449/452, 

oportunidade em que a parte exequente deverá manifestar acerca da 

petição de impugnação apresentada pelo executado ADERVAL BENTO às 

fls. 453/471.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112304 Nr: 2517-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILIBALDO OENNING, JORGINA BATISTA 

OENNING, MARCIO LEANDRO PATRICIO, ROSANE PETRY PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123075 Nr: 2127-11.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, JULIERME ROMERO - OAB:6.240 oab/mt, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT
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 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233021 Nr: 21917-68.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

EDUARDO GIOVANI BOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MISKO DA SILVA ROSA 

- OAB:93063, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239924 Nr: 7735-43.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CAMPINA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983, HEBER 

MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE QUINTANA DA ROSA - 

OAB:OAB/RS 56.220

 Vistos.

TRANSPORTADORA CAMPINA LTDA. – ME ingressou com a presente 

demanda em face de MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA., ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

220/221).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 220/221, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 220/221, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários advocatícios conforme acordados.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 312970 Nr: 13018-76.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GEOVANI RIBEIRO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO, por ora, o pleito de fl. 65, uma vez que não houve diligência no 

endereço apresentado na matrícula de fls. 39-verso/40.

Sendo assim, PROMOVA-SE a citação pessoal do executado nos termos 

do ato judicial de fls. 42/42-verso, no seguinte endereço: Rua 04-A, n. 

1.805-E, Jardim Alto Alegre, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000 (fl. 

40).

Inclusive, objetivando a localização da parte demandada, a citação deverá 

ser realizada por Oficial de Justiça, uma vez que poderá ser indagado 

acerca do seu atual paradeiro, se não encontrado.

 No mais, busque a Secretaria de Vara contato pelos seguintes terminais 

telefônicos: (65) 3326-4388, (65) 3726-1811, (65) 9 9663-0983, (65) 9 

9903-1313, (65) 9 9638-0664 e (65) 9 9987-8889 (fl. 66).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312861 Nr: 12914-84.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO DE OLIVEIRA, ZILDA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FATIMA LANI - 

OAB:16059-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente à baixa de averbação 

na matrícula 31.131, no valor de R$ 14,20 (quatorze reais e vinte 

centavos), protocolo de pagamento nº 141.005 de 03.03.2020, devendo 

efetuar referido pagamento diretamente no balcão do Cartório de Registro 

de Imóveis (1º Ofício), nos termos de fls. 235/235-verso, ou por meio de 

depósito/transferência bancária junto à CAIXA ECÔMICA FEDERAL, 

agência 2086, c/c nº 162-6, OU junto ao BANCO DO BRASIL S/A, agência 

1321-8, c/c 105600-X, OU junto ao SICREDI, agência 0804, c/c 45258-0, 

neste caso, deverá confirmar o depósito junto ao CRI (1º Ofício) para que 

seja providenciado a respectiva baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 329472 Nr: 25864-28.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RODRIGO CAVALCANTE, 

CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do requerimento de fl. 64, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o Oficial de Justiça cumpra o mandado de fls. 56/56-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 18032 Nr: 378-37.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elodia Maria F. Sanches - 

OAB:142711, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 618, com a suspensão do trâmite processual pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias.

Findo o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, indicar os herdeiros, com qualificação e endereço, caso 
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inexistente inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a 

juntada do termo de nomeação, além da qualificação e endereço, se 

existente inventário em curso, ou pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

Em havendo manifestação e indicação de inventariante ou dos herdeiros 

do espólio, CITE-SE a parte contrária na forma do artigo 690 do CPC, 

grafando, ainda, que, se houver mais algum herdeiro, deverão indicar nos 

autos, bem como que, para que os sucessores se façam representar no 

feito, deverão constituir advogado.

Caso não haja irresignação, após a respectiva citação pessoal, desde já 

DEFIRO o pedido de sucessão “causa mortis”, promovendo-se a alteração 

na distribuição e autuação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157919 Nr: 6515-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IAGO MORENO MARQUES DE 

SOUZA - OAB:79557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte exequente promova as 

diligências necessárias para o andamento do feito.

Uma vez transcorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104 Nr: 163-08.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES FARTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFERTIL COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA, CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI, DIRCE MARIA LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CESAR HINTZ - 

OAB:4.379-A / MT, ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - OAB:4.383-B 

OAB/MT, RENATO SERPA SILVÉRIO - OAB:4.386-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Certifico para os devidos fins que, torno sem efeito a expedição de fls347 

em razão de um erro material, quanto aos valores a recolher, segue os 

valores corretos.

Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes 

forma:

1) VALOR DE R$700,54REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$0,00 REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$14,80 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 305285 Nr: 6964-94.2019.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEI ITAIR FRANCISCO, MARIA APARECIDA SIMIÃO 

FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANFILOFIO CHAGAS BARBOSA, 

ESPOLIO DE JUDITH LINDAURA DE SOUZA BARBOSA, MILTON CARDOSO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 94, AGUARDE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Decorrido o prazo de suspensão, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informarem se houve composição amigável, ocasião 

em que deverão apresentar a minuta de acordo, devidamente assinada 

pelas partes e seus respectivos advogados, ou pugnarem o que 

entenderem de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334780 Nr: 3150-40.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSC, ADSC, CPDS, ADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), 

que poderão ser revogados a qualquer tempo.II - Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, inc. II).III - Recebo a petição inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.IV - ARBITRO o valor 

equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, 

correspondente a R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais), em favor de 

Adonias dos Santos Carpena, Aline dos Santos Carpena e Alice dos 

Santos Carpena, além de 50% de despesas extraordinárias dos filhos, a 

ser pago mensalmente pelo requerido à genitora dos menores, através de 

deposito bancário, em conta bancária informada à fl. 09, a partir da 

citação.V - CONCEDO provisoriamente a guarda compartilhada de Adonias 

dos Santos Carpena, Aline dos Santos Carpena e Alice dos Santos 

Carpena, em favor dos genitores, sem prejuízo de posterior revogação, a 

qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, com locus de residência com a genitora. VI - No mais, 

DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VII – 

CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação e 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º, do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou 

do requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, 

§8º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281510 Nr: 10240-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IS, SAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA MOSQUIM POLONI - 

OAB:22191-A/MT, STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - 

OAB:10.037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA DE ARAÚJO 

BALDUINO - OAB:9519 OAB/MT, JOSÉ AUGUSTO DA COSTA LIMA - 

OAB:22.798

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o requerido Rafael Evangelista da Rocha 

foi devidamente citado (fl. 180-v), todavia apresentou contestação 

extemporânea conforme certificado à fl. 220.

Posto isso, dando prosseguimento ao feito:

I - DECRETO a revelia do requerido nos termos do art. 344, do CPC, 

todavia, por se tratar de direitos indisponíveis, não induz a presunção de 

veracidade, conforme prevê artigo 345, II, do CPC.

II - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

23/06/2020, às 15h00min.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 III - INTIME-SE a equipe técnica deste Juízo, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na 

residência da requerente, a fim de verificar a viabilidade/necessidade da 

guarda unilateral em favor da genitora e período de convivência com o 

genitor.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334781 Nr: 3152-10.2020.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GJC, MJBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência para oitiva dos adotantes para o dia 01/04/2020, às 15h50min.

Intime-se conforme determinado à fl. 36.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 329064 Nr: 25569-88.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Auzani Stallbaum - 

OAB:18737/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, EXPEÇA-SE alvará judicial autorizando a 

herdeira Camila Santos Monteiro a realizar o levantamento dos valores 

depositados na conta salário nº 28.018-6, agência 1249, Banco Bradesco, 

bem como tomar as providências necessárias para o encerramento da 

referida conta.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 331920 Nr: 1304-85.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADC, GMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/07, e 

ainda tendo em vista o parecer ministerial de fl. 19, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes 

referente à dissolução de união estável, regulamentação de guarda, 

pensão alimentícia e despesas extraordinárias em favor do adolescente 

Higor Szurlan de Castro.

Assim, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Rafael Alves de Castro e Geslene Maria Szurlan.

 Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custa pela parte autora, contudo, anotando ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.

 Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações 

necessárias.

Ás providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 319882 Nr: 18681-06.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RACDL, AACDL, JCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERAFIM DE ALMEIDA - 

OAB:16.840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, entendo que os documentos aportados aos autos 

comprovam a real necessidade de concessão de autorização para 

levantamento do valor depositado em conta poupança deixado pelo Sr. 

Luiz Antônio Ferreira Campos.Posto isso, nos termos das razões 

apresentadas, DEFIRO o alvará judicial autorizando a parte autora realizar 

o levantamento dos valores existentes na conta poupança nº 27.587-1, 

agência 2086, junto à Caixa Econômica Federal em nome do cujus Luiz 

Antônio Ferreira Campos.No mais, DETERMINO a realização de avaliação 

judicial do bem descrito à fl. 17.Com a juntada da avaliação judicial, 

intime-se a parte autora, para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, abro vista ao Ministério Público, para querendo 

manifestar-se.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 320143 Nr: 18871-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDSL, GML, ERCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, BRENO LOIOLA DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 26.850, 

ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, RAFAEL 
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SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Por outro lado, no que concerne ao pedido para que a inventariante, filha 

do de cujus, tenha acesso aos bens do espólio para administração, 

entendo pertinente o requerimento conforme formulado às fls. 

146/147.Nesse contexto, ante as informações trazidas pela inventariante, 

verifico que estas demonstram que os bens do espólio possam sofrer 

deterioração em razão do abandono, conforme documentos e fotos 

carreados ao petitório.Deve-se ressaltar ainda, que uma das 

incumbências do inventariante é cuidar, zelar e administrar os bens do 

espólio, velando-se com a mesma diligência com se seus fossem (CPC, 

art. 618).Posto isso, autorizo que a inventariante tome posse dos bens do 

espólio e se necessário, para ter acesso ao patrimônio deixado pelo de 

cujus, conforme indicados no petitório de fls. 146/147, autorizo que 

proceda com o arrombamento, desde que devidamente acompanhado de 

02 (dois) oficiais de justiça.Para cumprimento da ordem, os oficiais de 

justiça deverão certificar da real necessidade do ato de arrombamento, e 

posteriormente, proceder com o auto circunstanciado que deverá ser 

assinado por duas testemunhas, certificando ainda da existência de todos 

os bens móveis deixados na residência, incluindo-se os veículos e seus 

acessórios.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292572 Nr: 19089-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMF, EMF, ADF, CNL, TFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, Gustavo Henrique Teixeira Alves - OAB:24126/O, 

LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004, RODRIGO 

ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/05/2020, às 15h30min.

Intime-se conforme determinado à fl. 68.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300122 Nr: 927-51.2019.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBG, ABG, PFBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:24784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A PARTE INVENTARIANTE, na 

pessoa de sua advogada, para que providencie o recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, para posteriormente ser 

expedido o competente Formal de Partilha.

Marcela de Souza Garcia Sguarezi

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 305309 Nr: 6984-85.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatrys Castanheira - 

OAB:22874/O, KAMILA NAISER LIMA - OAB:22521-O, SANDRA JANE 

SCOTTI - OAB:15152/MT

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02/06/2020, às 

16h30min.

Intime-se conforme determinado à fl. 98.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209598 Nr: 1769-36.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABDM, AMB, SDSM, VBDM, MVGADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, Nelson Garcia da Silva Junior - OAB:348.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 20/05/2020, às 16h30min.

Intime-se conforme determinado à fl. 351-v.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220214 Nr: 10171-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA CRISTINA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, 

AJDN, JULI ANE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 157/173 requerendo a suspensão do 

processo, que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 

001/2018 intimo a parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo 

de 90 (noventa) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 222135 Nr: 11804-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CARDOSO BARBOSA, MARIA AMÉLIA 

CARDOSO BARBOSA SKITTBERG, WILSON CARDOSO BARBOSA, 

DOLORES CARDOSO BARBOSA, LUCINEIDE CARDOSO BARBOSA, VERA 

LUCIA CARDOSO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANFILOFIO CHAGAS BARBOSA, 

ESPOLIO DE JUDITH LINDAURA DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Inicialmente necessário consignar que os herdeiros, devidamente 

intimados/citados, mantiveram-se inertes, nada manifestando acerca das 

primeiras declarações.Por outro lado, é certo que cabe ao inventariante 

apresentar todos os documentos necessários e proceder com as 
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diligências pertinentes para concretização do inventário (CPC, arts. 618 e 

619).Insta ressaltar também que deverá o inventariante apresentar as 

primeiras e últimas declarações especificando os dados relativos aos 

herdeiros, bens, dívidas, todos com os valores atualizados e ainda 

apresentar o plano de partilha atribuindo o quinhão hereditário de cada 

herdeiro (CPC, arts. 620 e 664).Posto isso, determino:01. Intime-se o 

procurador do inventariante para cumprimento das disposições dos 

artigos 664 do CPC, juntando aos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

os seguintes documentos: a)Os documentos pessoais de todos os 

herdeiros (certidões de casamento ou nascimento);b) As últimas 

declarações refeitas com as retificações determinadas, apresentando o 

rol dos bens e dívidas com valores atualizados, conforme constam nas 

GIA-ITCD, com a qualificação completa dos herdeiros, e o plano de partilha 

amigável, atribuindo o quinhão de cada herdeiro; c) As certidões negativas 

de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal.Decorrido o prazo, com a juntada dos 

documentos, venham-me os autos conclusos para homologação.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 227678 Nr: 16434-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA BATISTA DE AGUIAR, MANOEL BATISTA DE 

AGUIAR, IVAN TERTULIANO DE OLIVEIRA, IVO ANTONIO BATISTA DE 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRENE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:6160-B/MT, VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 20/05/2020, às 16h00min.

Intime-se conforme determinado à fl. 137.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235485 Nr: 1805-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENALDO JUNIOR GONÇALVES CARDOSO GOMES, 

THEREZINHA VENDRAMINI, CARLA ADRIANA CARDOSO GOMES 

BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELISEU ZORRILLA CARDOSO 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:2772-A/MT, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, MARY 

ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/05/2020, às 16h30min.

Intime-se conforme determinado à fl. 136.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251196 Nr: 17695-23.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE FERREIRA BARIOS, ALISON FERREIRA 

BARRIOS, ALEXANDRE FERREIRA BARRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE BONI - 

OAB:17.347, Sérgio Jose Pasquali Junior - OAB:22415/O

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02/06/2020, às 

15h00min.

Intime-se conforme determinado à fl. 92.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56720 Nr: 6235-25.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO EDISON FAGUNDES JARDIM, REGIS 

AIRTON DA MOTTA, CLÁUDIO AFONSO DIAS DA MOTTA, IONE DA 

MOTTA LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DA 

MOTTA LAMEIRA - OAB:14.182 MS, DIOGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:12231/MS

 Autos nº: 56720.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 402, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo, conforme determinado ao final da decisão de fls. 391.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 8823 Nr: 1437-65.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julci Santana de Castro, VERA MARIA BRUM 

CASTRO, DÉCIO TADEU FRARE, CÉLIA CECÍLIA FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Autos nº: 8823.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 435, determino a suspensão da execução pelo 

prazo de 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, 

sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18046 Nr: 410-42.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS, DIONE 

MARIA JAHN ENGLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:11794/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293/MT

 Autos nº: 18046.

 Vistos,

 Conforme petitório de fls. 509, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias.

 Decorrido o prazo, nada sendo requerido, cumpra-se o disposto ao final 

da decisão de fls. 503v.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7359 Nr: 2026-91.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975, IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB:11987/O, 

JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 7359.

.

 Vistos,

 Procedo com a penhora via BACENJUD, conforme determinado na 

decisão de fls. 1.992/1.993.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10362 Nr: 743-62.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 10362.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10362 Nr: 743-62.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 10362.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7359 Nr: 2026-91.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975, IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB:11987/O, 

JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 7359.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119622 Nr: 9556-63.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAROQUIA EVANGELICA LUTERANA DE TANGARÁ DA 
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDORAL ROMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:4465-B/MT, ANDRÉA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12.396-MT, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5.475, 

MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5408/MT, 

RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 Autos nº: 119622.

 Vistos,

 Verifico que o Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida foi 

desprovido, conforme fls. 500/502, desse modo, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111984 Nr: 2159-50.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DANTAS PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI 

GESU - OAB:OAB/SP 217.897

 Autos nº: 111984.

 Vistos,

 Certifique a Sra. Gestora o decurso do prazo para manifestação 

concedido às fls. 220. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias, haja vista a obrigação já ter sido 

satisfeita.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224283 Nr: 13592-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GARCIA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256496 Nr: 21847-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA NORTE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270580 Nr: 1632-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139495 Nr: 9976-97.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidio Domingos de Souza, MARIA DA PENHA 

RODRIGUES, ESPOLIO DE ARI GONÇALVES DE AZEVEDO, SEBASTIANA 

GOMES DE AZEVEDO, SEBASTIANA GOMES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443, EMANOEL GOMES DE SOUSA - OAB:OAB/MT 18303-0, 

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de avaliação, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de três diligências ao oficial de justiça, no bairro: 

Jardim Paraíso, Jardim Planalto e Gleba Boa Esperança, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311139 Nr: 11660-76.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PHELIPE LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 

153.447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando a petição de fl. 63 do requerente, não veio 

junto com ela, apesar de mencionado, o comprovante de pagamento da 

diligência. Sendo assim, intimo o requerente para trazê-lo, no prazo de 5 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223858 Nr: 13229-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA RITA BASSO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254306 Nr: 20087-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254587 Nr: 20340-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256277 Nr: 21656-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN REESE ORGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267157 Nr: 30027-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO SERBATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283806 Nr: 12150-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELSSE NATHANIELY BOFFULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329206 Nr: 25674-65.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.DRACENA-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FRONHA JUNIOR EIRELI EPP, 

VANDERLEI FRONHA, LUCIENE ALVES DOS SANTOS FRONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 367,40, referente à 

complementação de diligência solicitada pela oficial de justiça GISLIANE 

PEREIRA ALEXANDRE, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316367 Nr: 15879-35.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITOM BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do valor de R$ 2.213,00, referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça JOSÉ DA 

CRUZ COSTA, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158425 Nr: 7023-92.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 
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OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158635 Nr: 7230-91.2013.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO FREDERICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 136.709, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a proposta de 

honorários periciais no importe de R$ 1.881,00 (mil oitocentos e oitenta e 

um reais), bem como para providenciarem a juntada dos documentos 

elencados à fl. 243, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209173 Nr: 1334-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO AUGUSTO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209541 Nr: 1682-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAULFO ALVES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211004 Nr: 2878-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENITO DE OLIVEIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215401 Nr: 6339-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES DO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o exequente para requerer o que de direito, 

especialmente para atualizar o valor do débito, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217844 Nr: 8244-08.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI VENANCIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo a 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217847 Nr: 8250-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMEIRE BATISTA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo a 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218384 Nr: 8648-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão do oficial de justiça Manoel Reis 

Cangussu Ribeiro de fl. 230, solicitando diligêcias futuras, intimo 

novamente o requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221002 Nr: 10921-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Henrique Nonato Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FATIMA BARRETO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa de fl. 84, bem como efetuar o 

pagamento do importe de R$ 220,44, referente à complementação de 

diligência solicitada pela oficial de justiça LÚBIA NUNES DA COSTA, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228571 Nr: 17211-42.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242894 Nr: 11084-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREOMAR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243002 Nr: 11177-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243003 Nr: 11179-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243249 Nr: 11346-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ISAAC DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243251 Nr: 11350-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA MATIAS FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo a 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249360 Nr: 16105-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251849 Nr: 18195-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO VIEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254427 Nr: 20206-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN DAIANE SOKOLOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255311 Nr: 20908-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL RIBEIRO GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255429 Nr: 20987-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256495 Nr: 21845-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ROSEENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256500 Nr: 21855-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA RODRIGUES EUFRASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256503 Nr: 21861-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA ESCODELER RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo a 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256505 Nr: 21865-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO COSTA CORSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256873 Nr: 22149-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256984 Nr: 22270-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257139 Nr: 22405-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO ALBERTO MARTUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257650 Nr: 22911-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY LENIR DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257656 Nr: 22920-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO ROGERIO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257658 Nr: 22924-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIS MARIA DAL CASTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257921 Nr: 23138-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR MASIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257955 Nr: 23165-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL FOLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258117 Nr: 23320-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI MENDES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 258145 Nr: 23349-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258337 Nr: 23512-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES SARAIVA LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258467 Nr: 23637-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261248 Nr: 25799-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261928 Nr: 26244-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GOMES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261932 Nr: 26250-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CESAR BARBOSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262554 Nr: 26610-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BUENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263145 Nr: 27062-71.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVERSON HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNTIA DA SILVA VALENZUELA, W. B. R. 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA OLÍVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:MT20872/0, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre o laudo 

complementar de fls. 272/274, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciáro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263744 Nr: 27470-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JEFERSON PONÇONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265023 Nr: 28430-18.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, tendo em vista a petição de fls. 171/172 da requerida, intimo 

a requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269817 Nr: 850-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270180 Nr: 1245-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271141 Nr: 2102-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275488 Nr: 5364-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CONSOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320618 Nr: 19244-97.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CURITIBA-PR, CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO A. BETTIO - ME, MARCELO 

AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:PR/44.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do valor de R$ 293,92, referente à complementação 

de diligência solicitada pela oficial de justiça ANA CAROLINA MOGGI 

SOARES, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326241 Nr: 23400-31.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COMODORO-MT, AGNALDO FROHLICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU FOGLIATTO, JONES LURDES 

FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO AUGUSTO CASSETARI 

- OAB:OAB/SC 35.396A, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23195/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do valor de R$ 73,48, referente à complementação 

de diligência solicitada pelo oficial de justiça OSMAR DELUCA, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

adiante: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331073 Nr: 753-08.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 247, de 16/3/2020, 

que determina a suspensão da realização de audiências durante o período 

de 17 a 31 de março de 2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 

(Novo Coronavírus), fica redesignada a audiência marcada nestes autos 

para a data de 19/5/2020, às 14h, a ser realizada no Cejusc desta 

Comarca de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334962 Nr: 3278-60.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MASSAYOSHI KUWADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 78, o exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 110,19 , a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, 

antes de enviarmos os autos conclusos, intimo-o para comprovar tal 

pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335471 Nr: 3624-11.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SAWARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO HELIO BONIFACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, analisando os autos, verifiquei que a parte autora não 

comprovou o pagamento das custas processuais nem requereu o 

deferimento da gratuidade. Sendo assim, antes de enviarmos os autos 

conclusos, intimo-o para comprovar o pagamento das custas e/ou 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133565 Nr: 3536-85.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DAVI BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a

 Certifico que, haja vista a indicação de data para a perícia em fl. 375, 

intimo as partes que ela iniciar-se-á na data de 15/6/2020, às 13h, nesta 

secretaria, ocasião na qual os autos estarão disponíveis para carga ao 

perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158082 Nr: 6676-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESPACHANTE BRASIL LTDA ME, FELÍCIO 

RODRIGUES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Autos nº: 158082.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória proposta por Banco do Bradesco S/A em face 

de Despachante Brasil Ltda e Felício Rodrigues de Souza Neto.

 Realizados alguns atos processuais, foi efetuado o bloqueio on line de 

numerários na conta bancária do executado Felício Rodrigues de Souza 

Neto.

 Por conta disso, a parte executada às fls. 109/113 pugnou pela liberação 

do valor bloqueado sustentando a sua impenhorabilidade, por ser tratar de 

aposentadoria.

 Às fls. 114 foi realizada a intimação da parte exequente para se 

manifestar acerca dos documentos juntados, em respeito ao contraditório.

A parte exequente se manifestou às fls. 116/117 pugnando pela 

impossibilidade de efetuar o desbloqueio do valor penhorado.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme se verifica do extrato do BACENJUD juntado às fls. 106/107, foi 

indisponibilizado da conta bancária da executada, o montante de R$ 

1.058,29.

 A parte executada alegou que os valores bloqueados da sua conta 

bancária são oriundos de aposentadoria.

 O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil estabelecem que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2º ;

(...)

X - quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de 

penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de 

sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 

salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no 

art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”.

 Quanto ao valor penhorado na conta bancária da executada, verifico, por 

meio dos documentos de fls. 110/113, que se trata da conta na qual é 

depositado o benefício do INSS recebido pelo executado.

Assim, entendo que os documentos juntados são suficientes para 

demonstrar a natureza alimentar dos valores bloqueados, posto que são 

proventos de aposentadoria e, portanto, impenhoráveis.

 Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DOS ALUGUEIS 

ATRASADOS - PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL - 

CARATER ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE - DESCABIMENTO DA 

PENHORA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Embora admitida a penhora de percentual sobre salário ou aposentadoria 

para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, no caso dos 

autos, resta evidenciada a impossibilidade de se decotar qualquer parcela 

do valor percebido a título de vencimentos pelo executado sem que isso 

não importe em prejuízo ao resguardo de parcela digna e não inviabilize a 

sua própria subsistência. Aplicabilidade da regra geral da 

impenhorabilidade do art. 833, inc. IV do CPC.”

 (TJ-MT – Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 109/113 para determinar a 

liberação do valor bloqueado via BACENJUD.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio integral do valor 

penhorado, conforme comprovante retro juntado.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 17 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 220826 Nr: 10760-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA COMUNICAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

Roberto Ferreira Santos Mancini - OAB:16.927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 220826.

 Vistos,

 De acordo com o comunicado n° 31.506, de 21 de dezembro de 2017 do 

Banco Central, houve uma integração das corretoras e distribuidoras de 

títulos e valores mobiliários e das sociedades de crédito ao sistema 

BACEN JUD 2.0.

Desse modo, o pedido para oficiar o Banco Central para informar se o 

executado possui aplicações nos fundos de investimentos não se mostra 

útil, haja vista referidas informações já terem sido buscadas pelo sistema 

Bacenjud, restando infrutífera.

 Outrossim, a parte exequente pretendendo localizar possíveis bens 

imóveis existentes em nome da parte devedora a fim de assegurar o 

recebimento da dívida, deve se valer da CEI (Central Eletrônica de 

Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de 

Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora em 

todos os cartórios do Estado.

Aguarde-se em cartório por 60 dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, determino a suspensão da 

execução por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra – MT, 17 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284512 Nr: 12686-46.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069

 Autos nº 284512.

 Vistos,

 Às fls. 155/156 a parte requerida discordou do valor dos honorários 

informado pelo perito nomeado.

 Assim, diante da discordância, intime-se o Sr. perito para, no prazo de 05 

dias, se manifestar a respeito e informar quanto a possibilidade de reduzir 

o valor dos honorários.

 Com a resposta, intime-se novamente a parte requerida para no 

manifestar, no prazo de 05 dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 298973 Nr: 24000-86.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AFONSO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 298973.

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que o petitório e documento de fls. 80/81 

não faz parte da presente demanda, motivo pelo qual determino o seu 

desentranhamento.

Outrossim, recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 

82/84. Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da 

CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 17 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20072 Nr: 3312-65.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO DANTE VASSELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 13.884, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 Autos nº: 20072.

 Vistos,

Às fls. 1.611/1.612 o exequente peticionou afirmando ter requerido às fls. 

862/868 o cumprimento da sentença para pagamento tanto do valor da 

condenação quanto dos honorários sucumbenciais, tendo inclusive 

juntado cálculos.

Contudo, compulsando os autos, verifico que, conforme cálculos de fls. 

865/868, o valor cobrado no petitório de fls. 862/864 não incluiu o valor 

dos honorários sucumbenciais.

Desse modo, recebo o petitório formulado às fls. 1.611/1.612 como pedido 

de cumprimento de sentença. Proceda-se a conversão da ação, conforme 

dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.
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 Sendo esta inexitosa, intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121908 Nr: 1000-38.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME, ILDA MARIA PEGORINI, IMARY ANA PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Autos nº: 121908.

 Vistos,

 Conforme petitório de fls. 479, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 

90 (noventa) dias.

 Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 17 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 326937 Nr: 23978-91.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE RAMOS DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 326937.

 Vistos,

 Em atenção ao pedido de fls. 137 procedi a busca de endereços da parte 

requerida pelo sistema Bacenjud, Siel e Renajud, conforme extrato anexo.

 Assim, determino seja realizada a citação da parte requerida no endereço 

encontrado no Bacenjud, pois, não foi encontrado endereço no Renajud e 

o que foi localizado no Siel data de 2001.

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o dia de 19 maio de 

2020, às 13:00h, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da redesignação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 17 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178338 Nr: 20462-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PRADO MAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Autos nº: 178338.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 333, para expedição de alvará referente ao valor 

depositado nos autos, devendo a quantia ser depositada nas contas 

bancárias indicadas as fls. 333.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

Tangará da Serra- MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280134 Nr: 9072-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADINO FLORENTINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280134.

 Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A.

 Requerido: Joadino Florentino de Jesus.

 Vistos,

 Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A ajuizou a presente 

ação de busca e apreensão com pedido liminar em face de Joadino 

Florentino de Jesus, ambos qualificados na inicial, com fundamento no 

Decreto-lei 911/69, visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe 

foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia, tendo 

também comprovado a mora por meio do instrumento de protesto, 

conforme fls. 14.

 Deferida a liminar (fls. 18), o bem foi apreendido e depositado (fls. 68/).

 O Requerido foi citado pessoalmente, contudo, deixou transcorrer in albis 

o prazo para purgar a mora ou apresentar contestação (certidão de fls. 

80).

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte Requerente merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com o contrato firmado entre as 

partes, bem como fora juntado o instrumento de protesto, para 

comprovação da mora do Requerido.

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte Requerida 

com relação às prestações do contrato de financiamento, a parte 

Requerida passa a ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do Requerente 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Outrossim, intime-se novamente a parte autora acerca da complementação 

de diligência solicitada pela oficial de justiça, conforme certidão de fls. 33.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 313720 Nr: 13657-94.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 313720.

 Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Banco Daycoval S/A.

 Requerido: Paulo Cezar de Souza.

 Vistos,

 Banco Daycoval S/A ajuizou a presente ação de busca e apreensão com 

pedido liminar em face de Paulo Cezar de Souza, ambos qualificados na 

inicial, com fundamento no Decreto-lei 911/69, visando a apreensão do 

bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia, tendo 

também comprovado a mora por meio do instrumento de protesto, 

conforme fls. 41.

 Deferida a liminar (fls. 42), o bem foi apreendido e depositado (fls. 52/53).

 O Requerido foi citado pessoalmente, contudo, deixou transcorrer in albis 

o prazo para purgar a mora ou apresentar contestação (certidão de fls. 

57).

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte Requerente merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com o contrato firmado entre as 

partes, bem como fora juntado o instrumento de protesto, para 

comprovação da mora do Requerido.

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte Requerida 

com relação às prestações do contrato de financiamento, a parte 

Requerida passa a ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do Requerente 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Outrossim, intime-se novamente a parte autora acerca da complementação 

de diligência solicitada pela oficial de justiça, conforme certidão de fls. 33.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 13 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 323526 Nr: 21411-87.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRUNA SOUZA EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE 

SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, MAGDA MARIA PINTON TITON - OAB:OAB/RS 63.310

 Autos nº. 323526.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335012 Nr: 3324-49.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória (art. 201 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, BANCO BRADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOCLECIO VIEIRA MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para efetuar o pagamento de custas 

ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 45,41 

(quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), depositando na c/c 

104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, juntando os comprovantes 

nestes autos mediante petição, no prazo de 05 (cinco) dias. Informo ainda, 

que caso não haja manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata será 

devolvida, em conformidade com o que determina o item 2.7.5 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado, alterado pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes 

deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da parte 

interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado para 

manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, pagamento 

de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 308168 Nr: 9258-22.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVICOLA CATARINENSE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GRAOS LTDA, CIARINI ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MORONA - 

OAB:OAB/SC 10.649, PAULO HENRIQUE DE JESUS MORONA - 

OAB:39610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, RODRIGO 

SOARES NUNES DA COSTA - OAB:24324-MT, WILKER CHRISTI 

CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Autos nº: 308138.

 Vistos,

 A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida Ciarini 

Armazéns Gerais Ltda confunde-se com o mérito, razão pela qual será 

apreciada em sentença.

 Não existem outras preliminares, nem questões processuais pendentes, 

sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção documental, nos limites do art. 435 do Código de 

Processo Civil e a produção de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal das partes e na oitiva de testemunhas, que deverão ser arroladas 

tempestivamente (15 dias contados da intimação desta decisão).

 Fixo como ponto controvertido a seguinte questão: a) contratação e 

eventual descumprimento de obrigação contratual pelas partes.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de junho de 2020, às 16 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 317344 Nr: 16706-46.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Aparecida dos Santos Cozer - OAB:OAB/MT 

23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15758 - A

 Autos nº. 317344.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou novos 

documentos às fls. 120/123, desse modo, intime-se a parte requerida para 

se manifestar acerca da referida documentação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme preceitua o art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Em seguida, certificado o decurso do prazo assinalado ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103030 Nr: 1840-19.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DIVINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINE LOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 Autos nº: 103030.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 186, expeça-se alvará de levantamento do valor 

bloqueado para pagamento dos honorários periciais.

 Feito isto, nada mais sendo requerido, certifique a Sra. Gestora o trânsito 

em julgado da sentença. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123412 Nr: 2385-21.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Autos nº. 123412.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134434 Nr: 4516-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. RODRIGUES SERVIÇOS CONTÁBEIS-ME, 

ANILTON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 134434.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.
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 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153139 Nr: 1810-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 153139.

Vistos,

Diante do petitório retro, designo audiência de tentativa de conciliação para 

o dia 28 de abril de 2020, às 16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos.

Renumera- se os autos a partir das fls.229.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143129 Nr: 2617-62.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGCELL ACESSORIOS E COMPONENTES 

PARA CELULARES LTDA, SANDRO ROGERIO DA SILVA, ALINE LUCIA 

RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 143129.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209819 Nr: 1967-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDIO PANNEBECHER-ME, CRISTIANE 

PANNEBECKER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº. 209819.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224118 Nr: 13432-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO PACHECO, TAIRO DOMINGOS 

DARTORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO EDUCACIONAL VANGUARD - 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA VANGUARD LTDA ME, 

FACULDADES INTEGRADAS DE GOIAS FIG EIRELI - ME, INSTITUTO 

EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lizandra Carolina Garcia de 

Oliveira - OAB:13.108/DF

 Autos nº: 224118.

.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 284/285, procedo com a penhora via 

BACENJUD, conforme determinado na decisão de fls. 281.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224485 Nr: 13771-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA PARANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 224485.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226105 Nr: 15121-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 226105.

.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 128/130, procedo com a penhora via 

BACENJUD, conforme determinado na sentença de fls. 114/116.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247923 Nr: 15061-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SÃO BERNARDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº. 247923.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262637 Nr: 26691-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109730 , RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Autos nº: 262637.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 141 e conforme determinado na decisão de fls. 

136/139, procedo com a penhora via BACENJUD do valor atualizado do 

débito.

 Correção Monetária

Atualizado até: 12/03/2020

Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s)

Percentual de Juros: 0,5% e 1%

Valores Devidos

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 

R$ Corrigido+Juros R$

08/11/2019 8.095,34 1,02133276 8.268,03 5,00% 413,40 8.681,43

Subtotal 8.681,43

Total Geral 8.681,43

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282051 Nr: 10675-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SÃO BERNARDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE SOARES MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Autos nº: 282051.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Eduardo São Bernardo da Cruz.

 Embargado: Luciane Soares Martinazzo.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos por Eduardo São Bernardo da 

Cruz em face de Luciane Soares Martinazzo, ambos já devidamente 

qualificados.

 Registre-se que os embargos foram opostos por negativa geral, não 

tendo a parte embargante se insurgido de forma específica contra a 

execução ajuizada, informando apenas que o embargante pretende quitar 

a dívida de forma parcelada, assim que deixasse a prisão e pudesse 

retornar a exercer atividade laboral.

 Às fls. 08 os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo.

 Às fls. 10 a embargada manifestou interesse no pagamento parcelado da 

dívida.

O embargante, desse modo, propôs parcelamento da dívida em vinte 

prestações mensais consecutivas, conforme fls. 16.

Às fls. 23 a embargada recusou a proposta ofertada, oferecendo 

contraproposta, sendo que instado a se manifestar, o embargante 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 32.

Manifestou a embargada às fls. 34 pela improcedência da ação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Analisando os autos, verifico que o executado/embargante, devidamente 

representado por sua curadora especial, apresentou embargos por 

negativa geral, nos termos do artigo 341, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, não trazendo aos autos qualquer elemento que possibilite a 

desconstituição do débito e a consequente extinção da execução.

 É importante salientar que a parte embargante, ao requerer a extinção da 

execução com seu arquivamento definitivo, deve demonstrar a 

inexistência do título, iliquidez do crédito, ilegitimidade ad causam, dentre 

outras matérias, o que não foi alegado em momento algum.

 Aliás, analisando a ação de execução em apenso, verifico que a mesma 

está lastreada por título executivo extrajudicial regular.

 Logo, é do meu convencimento que os embargos devem ser julgados 

improcedentes.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, ficando a 

parte embargante condenada a pagar as custas processuais e os 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. 

Registro, porém, que esta condenação fica com a exigibilidade suspensa, 

uma vez que a parte embargante está sob o pálio da gratuidade (fls. 08).

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293476 Nr: 19715-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA PAULA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº. 293476.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282394 Nr: 10926-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. P. COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALVA DA CRUZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 282394.

 Vistos,

 Mediante a informação do descumprimento do acordo celebrado entre as 

partes, impõe-se o cumprimento do mesmo, motivo pelo qual recebo como 

cumprimento de sentença o pedido formulado às fls. 92/95.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, desde já determino 

que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, voltem-me os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos formulados às fls. 92/95.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257925 Nr: 23146-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILLENI RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270582 Nr: 1636-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270586 Nr: 1644-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270587 Nr: 1646-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 61616 Nr: 3159-56.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DAS CARNES COMERCIO E 

REPRESENTAÇOES LTDA, RENILTON MONTEIRO LIMA, MARIO MOTA 

MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Autos nº: 61616.

 Vistos,

 Quanto ao pedido formulado às fls. 184, cumpre-me pontuar que as 

ordens de indisponibilidade por meio da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens (CNIB) deverão observar as hipóteses previstas 

no Provimento nº 39/2014 do CNJ, a qual dispõe sobre a instituição e 

funcionamento, in verbis:

“Considerando as previsões constitucionais e legislativas para a 

imposição de indisponibilidade de bens e a necessidade de lhes dar 

publicidade (CF, art. 37, § 4º; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 

4º; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7º; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 

11.101/2005, art. 82, § 2º e art. 154, § 5º; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, 

art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2º; Lei Complementar 109/2001, art. 

59, §§ 1º e 2º, art. 60 e art. 61, § 2º, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101);” 

(negrito e grifo nosso)

 Ainda, sobre as mencionadas hipóteses, é possível extrair do “site” do 

aludido sistema de indisponibilidade de bens os esclarecimentos abaixo:

“• Banco Central do Brasil: Intervenção e liquidação extrajudicial (Lei 

6.024/74);

• Juiz da Fazenda Pública: a) Medida Cautelar Fiscal (Lei 8.397/92); b) 

Execução fiscal (CTN, art. 185-A);

• Juiz de Direito: a) Ação civil pública – improbidade administrativa (Lei 

8.429/92); b) Insolvência civil (CPC, art. 752); c) Poder cautelar geral (CPC, 

arts. 796 a 812);

• Juiz de Recuperação Judicial e Falência: a) Lei de falência (Dec.lei 

7.661/45); b) Recuperação judicial (Lei 11.101/2005);

• Juiz do Trabalho: Execução trabalhista (CLT, art. 889 c.c. CTN, art. 

185-A);

• Agência Nacional de Saúde (ANS): Planos privados de assistência de 

saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (Lei 

9.656/98);

• Superintendência de Seguros Privados (SUSEP): Entidades de 

Previdência Privada sob intervenção ou em liquidação extrajudicial (Lei 

6.435/77);

• Tribunal de Contas da União (TCU): Responsável por danos ao erário (Lei 

8.443/92);
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• Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs): Investigação (CF, art. 58, § 

3º);

• Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência 

Social: Entidades fechadas de previdência complementar (Lei 

C o m p l e m e n t a r  1 0 9 / 2 0 0 1 ,  D e c .  4 . 9 4 2 / 2 0 0 3 ) . ” 

(https://www.indisponibilidade.org.br/legislacao)

 Diante disso, é possível concluir que a decretação de indisponibilidade de 

bens por meio da CNIB não se aplica a todo e qualquer caso, tendo em 

vista que o sistema destina-se a dar efetividade a algumas medidas de 

indisponibilidade de bens previstas em leis específicas. Nesse sentido os 

julgados ora colacionados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE 

DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO POR 

MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. 

HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o 

Provimento nº 39/2014 do CNJ, a utilização da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens - CNIB deve ser restrita aos casos em que há 

previsão legal da medida de indisponibilidade de bens, e não 

genericamente, além disso, por se tratar de medida gravosa, é necessária 

a demonstração do esgotamento das vias ordinárias para a localização de 

bens, ônus este do qual não se desincumbiu a recorrente. AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 

5138188-95.2019.8.09.0000, Rel. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, 

5ª Câmara Cível, julgado em 05/07/2019, DJe de 05/07/2019)

“ADMINISTRATIVO. agravo interno. execução fiscal. DÍVIDA NÃO 

TRIBUTÁRIA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - 

CNIB. HIPÓTESES RESTRITAS. neCESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO EXEQUENTE. art. 798 do cpc. poder geral de 

cautela. art. 185-a do ctn. inaplicabilidade. O sistema Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criado para dar efetividade às medidas 

de indisponibilidade de bens, previstas em casos específicos (improbidade 

administrativa, recuperação judicial, medida cautelar fiscal, planos de 

saúde, previdência complementar e, em especial, execução fiscal de 

dívida de natureza tributária), pois configura medida excepcional, a ser 

utilizada com cautela. A utilização da CNIB, todavia, deve ser restrita aos 

casos em que há previsão legal da medida de indisponibilidade de bens e 

não genericamente, com amparo legal do art. 798 do CPC (poder geral de 

cautela). Hipótese em que diante da inaplicabilidade do art. 185-A às 

execuções fiscais de dívidas não tributárias e consequente 

inaplicabilidade da Súmula 560 do STJ, o pedido de indisponibilidade de 

bens da parte executada, por intermédio da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens - CNIB, não merece prosperar.” (TRF4, AG 

5071750-32.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO 

TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 05/04/2018)

 Assim, considerando que o caso dos autos não se amolda a quaisquer 

das hipóteses acima elencadas, indefiro o pedido de fls. 184.

 Por fim, o que se vê é que a parte exequente pretende, no caso, localizar 

possíveis bens imóveis existentes em nome da parte devedora a fim de 

assegurar o recebimento da dívida, na medida em que deve se valer da 

CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais 

e Registrais do Estado de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em 

nome da parte devedora em todos os cartórios do Estado.

Aguarde-se em cartório por 60 dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, determino a suspensão da 

execução por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293476 Nr: 19715-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA PAULA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº: 293476.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

 Independente das determinações acima, considerando que o valor 

bloqueado é insuficiente para a satisfação da obrigação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar planilha de cálculo do 

valor remanescente e indicar outros bens do devedor passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 324012 Nr: 21815-41.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERREIRA DE LIMA ME - GESAT 

RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER BATISTA GOMES 

NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 Autos nº. 324012.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 326059 Nr: 23242-73.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOISA FERREIRA SANTANA FUMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ FUMERO, ISAURA FERREIRA DE 

SANTANA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - 

OAB:23652-0/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

10.186

 Autos nº. 326059.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 26206 Nr: 2638-19.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ OBREGÃO, CLAUDIO OBREGÃO, 

CLÓVIS OBREGÃO, JAIR OBREGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - 

OAB:5.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 26206.

Vistos,

Diante da correspondência devolvida de fls. 258, expeça-se carta 

precatória para intimação do executado Clóvis Obregão, a ser distribuída 

na Comarca de Nova Ubiratã - MT, devendo ser observado o endereço 

indicado às fls. 256.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13379 Nr: 2391-77.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIROTTO, ELIZETE APARECIDA 

OLIANE GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 13379.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

 Exequente: José Henrique Cardoso Abrahão.

 Executado: Banco Bradesco s/a.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença em que contende José Henrique 

Cardoso Abrahão em face de Banco Bradesco s/a, ambos devidamente 

qualificados.

Às fls. 712/713 a parte executada peticionou informando o integral 

cumprimento da obrigação, dando integral quitação aos honorários 

determinados em sentença.

 Por este motivo, deixo de analisar o petitório de fls. 703/708.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo em vista a informação que foi cumprida a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra- MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134434 Nr: 4516-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. RODRIGUES SERVIÇOS CONTÁBEIS-ME, 

ANILTON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 134434.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255433 Nr: 20995-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 255433.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 69/70.

 Desse modo, considerando a necessidade de se levantar, primeiramente, 

junto ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, a 

suficiência de ativo para pagamento dos credores, com fundamento no 

art. 313, V, do Código de Processo Civil, suspendo o processo pelo prazo 

de 1 ano.

 Decorrido o prazo acima, oficie-se ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco-AC solicitando informações quanto à conclusão do 

levantamento do ativo e passivo da requerida, para fins de 

prosseguimento da presente ação.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262637 Nr: 26691-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109730 , RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Autos nº: 262637.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora on line via sistema BACENJUD, o 

CPF/CNPJ informado não foi encaminhado às instituições financeiras em 

razão da inexistência de relacionamentos, estando nesse sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226105 Nr: 15121-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 226105.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247923 Nr: 15061-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SÃO BERNARDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos n.º 247923.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, defiro também o pedido de busca de veículos em nome da 

parte executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Após a consulta via RENAJUD, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, informar se possui interesse nos bens já penhorados e, 

caso os bens penhorados não sejam suficientes para satisfazer a dívida, 

deverá indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224485 Nr: 13771-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA PARANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 224485.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224118 Nr: 13432-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO PACHECO, TAIRO DOMINGOS 

DARTORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO EDUCACIONAL VANGUARD - 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA VANGUARD LTDA ME, 

FACULDADES INTEGRADAS DE GOIAS FIG EIRELI - ME, INSTITUTO 

EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 419 de 1019



OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lizandra Carolina Garcia de 

Oliveira - OAB:13.108/DF

 Autos nº: 224118.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209819 Nr: 1967-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDIO PANNEBECHER-ME, CRISTIANE 

PANNEBECKER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 209819.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

 Independente das determinações acima, considerando que o valor 

bloqueado é insuficiente para a satisfação da obrigação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar planilha de cálculo do 

valor remanescente e indicar outros bens do devedor passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Outrossim, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes.

Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome da parte executada em seus bancos de dados.

Defiro também a expedição de ofício ao DETRAN/MT para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder a transferência da propriedade do veículo 

GM/Corsa Wind, ano/modelo 1994/1994, placa BKD-5350, renavan n° 

00624383962, chassi n° 9BGSC08WRRC616409 ao exequente Waldomiro 

Martinazzo, portador do RG nº 425.990 SSP/PR e do CPF nº 

009.606.409-91.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218557 Nr: 8759-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA RIBEIRO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DA SILVA FAVARIM - 

OAB:304185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Autos nº: 218557.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Susana Ribeiro Mendonça.

Executado: Wilson Gomes Rodrigues.

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Susana Ribeiro 

Mendonça em desfavor de Wilson Gomes Rodrigues, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 236/239, 

comunicaram a composição de um novo acordo, requerendo a sua 

homologação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Desse modo, determino a retirada da penhora realizada às fls. 153/154, 

ante a informação do integral cumprimento do acordo.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Custas remanescentes, se houver, também na forma acordada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143129 Nr: 2617-62.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGCELL ACESSORIOS E COMPONENTES 

PARA CELULARES LTDA, SANDRO ROGERIO DA SILVA, ALINE LUCIA 

RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 143129.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 
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3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150595 Nr: 10681-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, ISRAEL VENDRAME, MARIA LUZIA DA SILVA VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA - OAB:20.366-PE, MARITZZA FABIANE MARTINEZ - 

OAB:OAB/PE 711-B, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - OAB:OAB/PE 

25.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº: 150595.

 Vistos,

A parte Exequente, às fls. 418/421, requereu a suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação e dos cartões de crédito da parte Executada.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em regra, o devedor responde com seu patrimônio para satisfação da 

dívida, conforme dispõe o art. 789 do Código de Processo Civil e art. 391 

do Código Civil, sendo que atualmente há somente uma exceção à regra 

que autoriza a responsabilização pessoal, que é a prisão civil do devedor 

de alimentos, disposta no art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, embora o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autorize 

que o juiz utilize outras medidas para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, é evidente que essas medidas não podem extrapolar o que a 

própria norma preceitua a respeito da responsabilização do devedor, bem 

como não abre ao juiz possibilidades ilimitadas para forçar o cumprimento 

da obrigação.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES. MEDIDAS 

EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o artigo 797, caput, do 

Código de Processo Civil estabeleça que a execução é desenvolvida no 

interesse do credor, não se pode ignorar que o direito do exequente sofre 

limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, 

entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade. 2. Em que pese 

o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua 

aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade 

e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o 

esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de 

cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida 

excepcional. 3. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a 

utilização de veículo ou a frequência de viagens ao exterior pelos 

devedores, a medida de suspensão da CNH e do passaporte dos 

executados, além de não guardar qualquer relação com o objeto da 

execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito. 4. Não 

vislumbrado o arcabouço fático a justificar a adoção da medida que deve 

ser empregada de forma excepcional deve ser indeferido o pedido de 

suspensão da CNH e do passaporte dos devedores. 5. Agravo de 

instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF – 0712102-51.2017.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, 6ª Turma Cível)

Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados às fls. 418/421 para 

suspensão da CNH dos executados e cancelamento dos cartões de 

crédito dos mesmos.

Por fim, intime-se a parte Exequente, por meio de seu advogado, para 

requerer o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123412 Nr: 2385-21.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Autos n.º 123412.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001106-31.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Fazenda de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1001106-31.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS Intime-se para 

que o impetrante emende a inicial, de forma a cumprir integralmente as 
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normas do artigo 319 (inciso II) e 320 do CPC, emendando a inicial no 

prazo de 15 dias. Ressalto que fora encaminhado apenas o protocolo, 

sem qualquer documento atinente a decisão de considerar maior valor que 

o indicado para o bem imóvel em questão, motivo pelo qual se faz 

necessaria a juntada de tais documentos. , 18 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 156417 Nr: 5034-51.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRARE & FRARE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Processo Código 156417

Vistos.

 O débito foi suscetível de parcelamento (fls.42/45). E posteriormente 

passível de decisão que determinou o prosseguimento do feito 

(fls.101/103).

1 – Assim, considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária 

(artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas 

para a efetividade processual via sistemas online.

Determino a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) utilizando-se do 

CNPJ ou CPF da parte executada, do valor do débito exequendo apontado 

pela parte exequente na CDA atualizada (anexo).

Caso efetivado bloqueio via sistema BACENJUD intime o executado para 

ciência (artigo 854, § 2º, do CPC).

Não sendo localizados bens nas diligências, após ciência da Fazenda 

Publica, o feito deverá ir ao arquivo provisório, para fins do artigo 40, §§ 

1.º e 2.º da LEF.

 Isso porque, nos termos do que foi decidido no Recurso Especial nº 

1.340.553-RS em sede de recurso repetitivo que o Superior Tribunal de 

Justiça fixou teses a serem aplicadas nas execuções fiscais, 

relativamente ao disposto no artigo 40 da Lei 6.830/80 (O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido). O prazo de contagem deverá ser a partir da ciência, 

pela parte exequente da não localização.

4 - Por consectário lógico, o início do prazo prescricional intercorrente se 

iniciará a partir do decurso do referido prazo de arquivamento, 

imediatamente (Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou 

não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (...) 

REsp. 1.340.553-RS) até que ocorra ato inequívoco de interrupção do 

lapso temporal ((...) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação 

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição 

intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, 

requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre 

outros bens(...) Resp. 1.340.553-RS).

 Às providencias.

Tangará da Serra – MT, 12 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125351 Nr: 4363-33.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR FINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição 

acima, desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de 

levantamento.Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar 

determino que seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, 

devendo ser certificado que houve o seu estrito cumprimento.Não sendo a 

própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo 

deverá ser certificado também que o advogado titular da conta indicada 

para crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar 

quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.Além disso, deverá ser 

observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, 

ficando recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a 

intimação postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se 

seu advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência 

não seja cumprida, intime-se a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.TPor fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: Consigno que, caso 

ocorrido o falecimento do titular do direito previdenciário antes da 

satisfação, fica desde já determinado o seguinte de acordo com o art. 112 

da Lei nº 8.213/91:a) havendo dependentes habilitados na pensão por 

morte, pague-se a estes;b) não existindo dependentes mas havendo 

herdeiros habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV 

deverá ser preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c) 

inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176109 Nr: 18155-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 18155-15.2014.811.0055 – Código 176109.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167987 Nr: 8350-38.2014.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO AMPARO LIMA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 8350-38.2014.811.0055 Código: 167987.

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 06 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 311692 Nr: 12104-12.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) constata-se que razão assiste à Fazenda Pública neste particular. 
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Com efeito, extrai-se do preambulo da petição inicial que o embargante 

ocupa o cargo de assessor parlamentar, além de possuir em seu nome 

outros cinco veículos, conforme extrato anexado na petição de fls. 59/61, 

informação esta que nem sequer foi refutada em sua réplica, elidindo, 

destarte, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

anexada às fls. 16. Neste viés, considerando a interpretação sistemática 

do art. 5º, LXXIV da CF, infere-se que a simples declaração de que a parte 

não dispõe, ainda que momentaneamente, de recursos para efetuar o 

pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família 

só deve ser deferida pelo Magistrado quando nenhum outro fato 

comprometer a veracidade dessa afirmação, o que, conforme grafado em 

linhas anteriores, não é o caso dos autos. À vista disso, REVOGO o 

benefício da assistência judiciária gratuita outrora concedida ao 

réu.Intime-se o embargante para que promova o recolhimento das custas 

de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

presente feito, atentando-se a Secretaria da Quarta Vara Cível para a 

redação do artigo 456 da CNJG, in verbis:Art. 456. A taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário 

a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor 

das custas devidas, antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a 

parte para o fim de complementação. § 3º O prazo a que alude o § 1º será 

contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 138284 Nr: 8688-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 147898 Nr: 7740-41.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do relatório social e do laudo pericial, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 31 

da Lei nº. 8.742/1993 .

 Cumpridas as deliberações adrede, certifique-se e volvam-me conclusos.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 156762 Nr: 5378-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE JESUS, EURIDES 

LIMA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos pelo Eurides Lima de 

Jesus, representante do Espólio de Maria Aparecida Rodrigues de Jesus 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados, visando à satisfação do débito reclamado.

 Intimada, a parte executada concordou com o cálculo apresentado pelo 

exequente, conforme fl. 145-vº.

Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do NCPC, tendo em vista que toda a prova necessária ao julgamento da 

lide já se encontra nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Analisando os autos, verifico que o executado concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, motivo pelo qual desnecessária se a 

explanação dos argumentos arguidos pelo impugnante.

À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados às fls. 141/142, extinguindo o feito com resolução 

do mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda 

ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquivem-se os presentes autos, com 

baixas e cautelas necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157555 Nr: 6150-92.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAETANO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perlustrando atentamente o feito, verifico que a parte autora foi intimada 

para propulsionar e promover diligências nos autos, contudo, permaneceu 

inerte.

À vista do exposto, determino a remessa dos autos ao arquivo, em razão 
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da ausência de interesse da parte autora, podendo os autos serem 

desarquivados a qualquer tempo mediante manifestação expressa.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 172603 Nr: 14264-83.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO FELTRIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da ausência de informação por parte do requerente acerca da 

implantação do benefício previdenciário, determino a remessa dos autos 

ao arquivo, em razão da ausência de interesse da parte autora, podendo 

os autos serem desarquivados a qualquer tempo mediante manifestação 

expressa.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 192515 Nr: 8908-73.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SOARES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 193701 Nr: 9880-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA TANGARÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA VIVIANE MARIANO - 

OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 193701

 Manifeste-se o embargante sobre a preliminar arguida pela Fazenda 

Pública, em cinco dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra, MT, 09 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 195815 Nr: 11417-74.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAM, MAMM, VM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - 

OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se trata de interesse de menor, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpridas as deliberações adrede, certifique-se e volvam-me conclusos.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 186240 Nr: 3710-55.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.446

 Cód. 186240

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 Intimem-se, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 204905 Nr: 18691-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARFRIG GLOBAL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENICIO - 

OAB:20.047 OAB-SP, CAMILA DE CAMARGO VIEIRA ALTERO - 

OAB:242542/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cód. 204905

Considerando-se que a execução fiscal apensa foi extinta, com 

supedâneo no art. 26 da Lei n.º 6.830/80, constata-se que os presentes 

embargos à execução perderam completamente o seu objeto.

Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VI do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes, se houver, assim como honorários de sucumbência, cuja 

verba arbitro em 5% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 

85, §3º, inciso III do CPC.

P. R. I. C.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 205415 Nr: 19041-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARFRIG GLOBAL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO CÉSAR GONÇALVES 

DA SILVA - OAB:260.970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 205415

Aportou ao processo petição da requerente Marfrig Global Foods S/A, 

informando que teve reconhecido créditos em seu favos nos Processos 

Eletrônicos de ressarcimento n.º 10880.941.538/2012-09 e 

10880-907.822/2015-01, os quais foram compensados, de ofício, com os 

créditos tributários inscritos nas CDA’s n.º 12.2.05.000987-46, 

12.6.05.001379-37 e 12.7.05.000396-65 (fls. 311/313).

Deste modo, verificou-se que houve a perda do objeto da presente Ação 

Cautelar, devendo o presente feito, ser extinto, sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes, se houver.

Sem condenação em honorários de sucumbência, tendo em vista que não 

foi angularizada a relação processual.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25117 Nr: 1056-81.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE COMÉRCIAL E INDÚSTRIAL DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:

 (...) de execução fiscal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

reconhece que a Lei 6.830/80 estabelece modalidades de citação que 

devem ser observadas em ordem sucessiva. Assim, é cabível a citação 

por edital quando frustradas as demais modalidades de citação previstas 

nos incisos anteriores. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. 

POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA 

LEF. SÚMULA 414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento 

pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na 

execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos 

da Súmula 414 do STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o 

REsp 1.103.050/BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC 

(recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 

2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010) Portanto, 

considerando-se que a citação por edital foi realizada antes de tentada a 

citação pessoal do executado por Oficial de Justiça no endereço 

constante da CDA, declaro-a nula de pleno direito.Ressalte-se por 

oportuno, que o presente feito foi ajuizado sob a égide da redação original 

do art. 174, parágrafo único, I do CTN, segundo o qual a prescrição se 

interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.Na hipótese em tela, até 

o presente momento, não houve perfectibilização da citação pessoal do 

executado e, por conseguinte, interrupção do lustro prescricional. E ainda 

que se repute citado pessoalmente o executado ante o seu 

comparecimento espontâneo do executado às fls. 170 e ss, pondera-se 

que tal fato ocorreu posteriormente ao decurso do prazo 

prescricional.Sendo assim declaro prescrito o crédito tributário exigido 

nestes autos, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito com 

fundamento no art. 487, II do CPC.Sem condenação em custas e 

honorários, ante a isenção legal.P. R. I. C.Intimem-se, servindo a presente 

como MANDADO/OFÍCIO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29795 Nr: 3351-57.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE COMÉRCIAL E INDÚSTRIAL DE 

ALIMENTOS LTDA, MARFRIG FRIGORIFICO E COMERCIO DE ALIMENTOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE COSTALONGA LIMA - 

OAB:347.153/SP, BENEDICTO CELSO BENICIO - OAB:20.047 OAB-SP, 

BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - OAB:131.896-SP, BRUNO TADEU 

RADTKE GONÇALVES - OAB:329.484/SP, CAMILA DE CAMARGO 

VIEIRA ALTERO - OAB:242542/SP, DANILLO CÉSAR GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:260.970/SP, FERNANDO ASSEF SAPIA - OAB:304.160/SP, 

FERNANDO OLAVO SADDI CASTRO - OAB:103.364/SP, GUSTAVO 

RODRIGUES PELLEGRINO - OAB:318.416/SP, JOÃO ANDRÉ LANGE 

ZANETTI - OAB:202.468-E/SP, MARCO AURELIO VERÍSSIMO - 

OAB:279.144/SP, MARIA NEUSA GONINI BENÍCIO - OAB:22.877/SP, 

RENATO SALES DOS SANTOS - OAB:334.372/SP, RHAÍSSA MOURÃO 

DA SILVA CUCINOTTA - OAB:330.058/SP, SERGIO GONINI BENÍCIO - 

OAB:195.470/SP, SHEILA FURLAN CAVALCANTE SILVA - 

OAB:312.430/SP, SILVIA REGINA DA SILVA - OAB:235.690/SP

 Código n° 29795

Em face ao contido às fls. 297, julgo extinta a presente execução fiscal 

com base no art. 26 da Lei n. 6.830/80.

Oportunamente, procedam-se às baixas devidas e levantem-se as 

penhoras eventualmente realizadas.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 104521 Nr: 3339-38.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor da certidão de fl. 223, remetam-se os autos imediatamente 

ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 134717 Nr: 4822-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda com os 

cálculos nos termos fixados na sentença prolatada às fls. 162/166-vº, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Empós, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 135548 Nr: 5747-94.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MANARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que junte aos autos o prévio requerimento 

administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito.

Com a juntada do comprovante de requerimento administrativo, dê-se vista 

dos autos ao INSS para, querendo, contestar o feito, no prazo de 90 

(noventa) dias.

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da Autarquia Federal, 

intime-se a parte autora para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Empós, conclusos.

Cumpra-se, com urgência.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 146726 Nr: 6460-35.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SIMÕES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 173880 Nr: 15680-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CRISTIANE ARAUJO SCUSSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Não impugnada a execução no prazo suso citado, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal.

Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser 

objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.

No mais, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação em Execução de Sentença, bem como seja certificado 

a existência de custas pendentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170646 Nr: 11955-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUSIA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos pelo Maria Lusia de 

Santana em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados, visando à satisfação do débito reclamado.

 Intimada, a parte executada concordou com o cálculo apresentado pelo 

exequente, conforme fl. 117-vº.

Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do NCPC, tendo em vista que toda a prova necessária ao julgamento da 

lide já se encontra nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Analisando os autos, verifico que o executado concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, motivo pelo qual desnecessária se a 

explanação dos argumentos arguidos pelo impugnante.

À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados às fls. 113/116, extinguindo o feito com resolução 

do mérito.

Intime-se o causídico Gilmar Bento de Sales para que junte aos autos 

instrumento procuratório em que lhe confere poderes para renunciar 

valores, haja vista que as procurações anexadas às fls. 12 e 134 não 

possuem tal cláusula.

 Com a juntada da procuração e sendo expresso o poder de renunciar, 

desde já, determino que seja expeça-se ofício requisitório ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquivem-se os presentes autos, com 

baixas e cautelas necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 313229 Nr: 13238-74.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO GERALDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT para que implante imediatamente o benefício 

previdenciário de auxílio-doença acidentário, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob 

pena de multa diária no valor de R$100,00 (duzentos reais) limitado ao 

valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 68/68-vº.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 146985 Nr: 6732-29.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

GUILHERME HENRIQUE BRANCO, JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, ERIKO 

SANDRO SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MAIRA NUNES SAFRA - OAB:15299, MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O, THIAGO 

LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT, VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 Autos nº 6732-29.2012.811.0055 – Cód. 146985

Vistos em regime de exceção.

Analisando com acuidade os autos, constato que o processo se encontra 

em ordem e já fora devidamente saneado.

Ademais, considerando que a representante ministerial pugnou pela 

produção da prova deponencial, por meio da oitiva dos requeridos e das 

testemunhas requeridas pelas partes.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para a data de 

16/06/2020, às 14:00 horas, na Sala de Audiências desta Vara, devendo 

as partes, no prazo comum de 10 dias, apresentarem rol de testemunhas 

(NCPC, art. 357, §4º, c/c o art. 358), com sua qualificação completa e 

endereço atualizado.

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (NCPC, art. 357, § 

6º).

Expeça-se intimação pessoal dos requeridos e o devido representante, 

para que compareçam para tomada de depoimento pessoal.

Intime-se a parte autora via carga dos autos, com urgência, salientando 

que os autos deverão ser encaminhados com TODOS OS VOLUMES.

Testemunhas não enquadradas no rol do § 4º, inciso III do artigo 455 do 

NCPC, deverão ser intimadas na forma do § 1.º do mesmo artigo. Caso 

seja servidor público ou militar, expeça-se requisição ao seu chefe ou 

comandante.

Advirto as partes, seus advogados/defensores públicos que o seu não 

comparecimento poderá levar à dispensa da produção das provas por 

eles requeridas.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 200843 Nr: 15377-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALTAIR RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15377-38.2015.811.0055 Código: 200843.

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl.98v), HOMOLOGO a planilha acostada 

ao feito, fls. 96/98, junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo 

o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 289050 Nr: 16273-76.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BARISON ORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT para que implante imediatamente o benefício 

previdenciário concedido na sentença de fls. 41/47, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de fixação 

de multa diária em caso de descumprimento.

N’outro giro, remetam-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1º 

Região para apreciação do recurso interposto, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, com urgência.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 100437 Nr: 7509-87.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PINHEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 
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BORGES - OAB:11199/MT, GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o pagamento das verbas pretéritas requisitadas no 

precatório de fls. 173.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 114361 Nr: 4519-55.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NELSA DE ALMEIDA SILVA, ADILSON DA 

SILVA, LEONICE DA SILVA, NICE DA SILVA, CLEONICE DA SILVA, 

FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado às fls. 149/150, razão pela qual determino que 

seja expedido ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO na forma individualizada às fls. 

149/150, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta 

do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte 

autora uma vez que a causídica constituída nos autos possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante se infere às fls. 116, 120, 124, 

128 e 132.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 153397 Nr: 2061-26.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o requerente concordou com o cálculo realizado pela 

Autarquia Federal, bem como já fora proferido decisão homologando o 

consenso das partes e ainda o autor renunciou o valor executado que 

excedente, determino que seja expedido ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte 

autora uma vez que a causídica constituída nos autos possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 210.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 142371 Nr: 1781-89.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NOLASCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda com os 

cálculos nos termos fixados na sentença prolatada no feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Empós, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184346 Nr: 2232-12.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESOLINA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 146902 Nr: 6653-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AMERICO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo PROCEDENTE a impugnação 

apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para 

reconhecer o excesso no cálculo do exequente.Definida a RMI da 

aposentadoria por invalidez (fls. 135), o exequente deverá apresentar 

novo cálculo das diferenças devidas, uma vez que ao elaborar o cálculo 

de fls. 116, levou em consideração a RMI equivocada a partir de 

janeiro/2013.No caso dos autos, deve-se, ainda, aplicar o INPC, para fins 

de correção monetária, e o índice de remuneração oficial da caderneta de 

poupança, para os juros de mora.Apresentado o cálculo, intime-se o 

executado para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra-MT, terça-feira, 17 de março de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito em regime de 

exceção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134687 Nr: 4794-33.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES ANASTÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente para que, no prazo de 5 dias, indique completamente 

os dados da conta bancária para alvará de levantamento, levando em 

conta que falta o CPF do titular da conta corrente informada às fls. 157, 

sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 113355 Nr: 3526-12.2009.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIZ LIMA DA SILVA, RONALDO 

DA SILVA ALVES BASTOS, ERIKO SANDRO SUARES, LEONARDO LIMA 

DE MEDEIROS, DOMINGOS ORMENEZE FILHO, ELISANGELA CAPELETO, 

CONSTRUTEX CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GERAL 

LTDA, CONSTERGAL CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E GALERIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, Francine 

Auzani Stallbaum - OAB:18737/O, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, GILBERTO DONIZETI CAPELETO - OAB:10471, Gildo 

Capeleto - OAB:7288-A, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT, 

Michele Beutinger de Mattos - OAB:9122/MT, ROSANY PEREIRA 

NERIS - OAB:13.247, ROSICLER SALETE ZANATTA GOMES DA SILVA - 

OAB:11995/MT

 Processo nº 113355.

VISTO.

Verifica-se que este feito já foi saneado por meio da decisão de fls. 

3.121/3.124, estando pendente apenas a questão da produção da prova 

pericial postulada pelos réus LEONARDO LIMA DE MEDEIROS, JEFERSON 

LUIZ LIMA DA SILVA e ERIKO SANDRO SUARES.

Para realizar a prova pericial, determino as seguintes providências:

Nomeio como perito o engenheiro NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR, 

residente na Rua Japuira, 68, quadra 17, casa 16, Jardim Village do 

Cerrado, Rondonópolis – MT, CEP: 78.731-613, telefones 3421-6593 e 

98115-7068, ndrj@ig.com.br, para realizar a perícia, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia de início dos 

trabalhos periciais.

Intimem-se as partes para, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos.

Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: I - 

proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de 

especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

Apresentada a proposta, intimem-se as partes da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Os honorários periciais serão suportados pelos réus LEONARDO LIMA DE 

MEDEIROS, JEFERSON LUIZ LIMA DA SILVA e ERIKO SANDRO SUARES, 

pelo fato deles terem requerido a perícia, nos termos do artigo 95 do CPC.

Apresentado o laudo pericial, designarei a audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se as partes para, querendo, pedirem esclarecimentos ou 

solicitarem ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a 

decisão se torna estável.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 17 de março de 2020.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito – Regime de Exceção

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 2661 Nr: 385-68.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. F. ANDRADE & MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M. F. ANDRADE & MONTEIRO, CNPJ: 

15005119000477, Inscrição Estadual: 15005119/001-24. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Ciência acerca da penhora online, realizada nos autos através 

do sistema Bacenjud e, querendo oferecer embargos no prazo de 30 dias, 

(art. 16, § 1º da LEF)

Despacho/Decisão: Execução Fiscal –Cód. 2661Vistos,Compulsando os 

autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há anos, sem que o 

exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, sendo que foi 

procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.DEFIRO o pedido de 

fls.retro e na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via BACENJUD tomando por 

base o CPF/CNPJ do executado. Frutífera ou parcialmente frutífera a 

diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, promova-se a 

liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar 

prejuízos para ambas as partes, também a transferência para a conta 

única judicial, dando-se ciência às partes do resultado.Em caso da 

penhora on-line restar infrutífera, DETERMINO que se proceda á consulta e 

a efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, conforme 

regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT. Cumprido 

integralmente a presente decisão, abra-se vistas à parte exequente em 

termos de prosseguimento, no prazo de 30 dias.Intime-se.Cumpra-se. Às 

providências.Tangará da Serra,20 de março de 2019.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Tangará da Serra, 17 de março de 2020

Francisco Ney Gaíva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147805 Nr: 7634-79.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR-ANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODONTO NET- ASSISTENCIA 

ODONTOLOGICA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB:12602/MT, FERNANDO DESCIO TELLES - OAB:197235

 Ante o teor da certidão de fl. 41, proceda-se com a intimação da parte 

executada, para que informe a exata localização do bem nomeado à 

penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 147814 Nr: 7645-11.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON SEVERINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Vistos.Trata-se de execução fiscal em que a União move contra 

Adenilson Severino Martins.O executado interpôs exceção de 

pré-executividade.Em suma, alegou que houve grave erro na constituição 

do crédito tributário, uma vez que o fundamento para a cobrança reside na 

classificação dos rendimentos do executado como “decorrentes de 

vínculo empregatício”. Alegou, também, prescrição direta, com base na 

data de notificação do lançamento.É o relatório.Primeiramente, é pacífico 

na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior 

Tribunal de Justiça. Busca o excipiente/executado a desconstituição da 
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sanção administrativa, bem como o reconhecimento da 

prescrição..Portanto, razão não assiste as alegações do executado, 

motivo pelo qual, indefiro os pedidos externados na exceção de 

pré-executividade apresentada.Nada requerendo, nos termos do artigo 40 

da LEF, suspenda-se a execução.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 138928 Nr: 9367-17.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JACONIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou 

contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, 

objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, 

expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. Com efeito, 

verifico que a decisão embargada analisou todas as questões postas. 

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.Com 

essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração 

ofertados por.Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 17 de março d 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROSJuiz de Direito – Regime de Exceção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 149837 Nr: 9828-52.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ANDRE PISSINATTO, JUNIOR ANDRE 

PISSINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 PROCESSO Nº 9828-52.2012 (149837)

VISTO.

JUNIOR ANDRÉ PISSINATO ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na 

ação de execução fiscal promovida pela UNIÃO, alegando que todo o 

crédito relacionado na CDA executada foi fulminado pela prescrição, uma 

vez que a declaração do contribuinte, nos casos sujeitos ao lançamento 

por homologação, constitui definitivamente o crédito tributário, e que o 

termo a quo do prazo prescricional é o dia seguinte à data do vencimento 

da obrigação principal.

A Fazenda Pública Nacional ofereceu impugnação à exceção, dizendo que 

a alegação de prescrição deve ser rejeitada. Argumenta que as matérias 

debatidas na presente exceção demandam dilação probatória. Quanto à 

prescrição, informa que os créditos objeto da CDA n. 12001446-05 tiveram 

como marco inicial a entrega extemporânea da declaração em 01/10/2008, 

ao passo que os créditos relativos à CDA n. 12410003783-00 foram 

declarados em 2007.

Relata, ainda, que o executado aderiu ao parcelamento dos débitos em 

14/09/2007, parcelamento que perdurou até 18/02/2012, prazo em que a 

prescrição esteve suspensa.

 É o relatório.

Decido.

Primeiramente, é pacífica na jurisprudência a admissibilidade da exceção 

de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias 

conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante 

dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, passa-se a 

análise do pedido do excipiente acerca da prescrição do crédito tributário.

No presente caso, constata-se que os créditos exigidos são oriundos da 

adesão ao Simples, declarado e não pago, tributo este sujeito ao 

lançamento por homologação.

 Em tais casos, o termo inicial da prescrição ocorre na data da entrega da 

declaração ou a data do vencimento, consoante jurisprudência pacífica 

sobre o tema:

 “TRIBUTÁRIO. SIMPLES. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. I - Nos tributos sujeitos 

a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional para 

o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário 

declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do 

vencimento, o quer for posterior, em conformidade com o princípio da actio 

nata, tema já pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 

II - O E. STJ firmou entendimento de que a constituição definitiva do crédito 

ocorre com a entrega da declaração de contribuições e tributos federais - 

DCTF, conforme o disposto na Súmula nº 436: a entrega de declaração 

pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui crédito tributário, 

dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco. Uma vez 

constituído o crédito tributário, coube, ainda àquela c. Corte, nos termos do 

artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, fixar o termo a quo do 

prazo prescricional no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária 

declarada e não paga ou na data da entrega da declaração, o que for 

posterior (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

julgado em 12/05/2010, DJe 21/5/2010). Nesse sentido: EDcl no RESP nº 

362.256/SC. III - A interrupção da prescrição, seja pela citação do 

devedor, seja pelo despacho que a ordenar (conforme redação dada ao 

artigo 174, I, do CTN pela LC nº 118/2005), retroage à data do ajuizamento 

da ação, sendo esse, portanto, o termo ad quem de contagem do prazo 

prescricional, conforme decidiu a Primeira Seção do STJ, no julgamento do 

REsp 1.120.295/SP, submetido ao art. 543-C do CPC/73. IV - Não 

ultrapassado o prazo quinquenal entre a data da entrega da declaração do 

contribuinte (26.05.1998) e a data do ajuizamento da ação (17.10.2002), 

conforme decidido pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 

1.120.295/SP, submetido ao art. 543-C do CPC/73. V - Recurso de 

apelação provido. (TRF-3 - Ap: 00010195320174036102 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 

07/02/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:01/03/2019)

Da detida análise dos extratos do débito apresentados, tem-se que os 

créditos exigidos possuem como período de apuração os anos 2003 a 

2007. Verifica-se, ainda, que os débitos foram objeto de parcelamento em 

14/09/2007 e que tal acordo perdurou até 18/02/2012.

Diante disso, a teor do disposto nos arts. 151, inciso VI e art. 174, inciso 

IV, ambos do CTN, o prazo prescricional esteve foi suspenso até 

18/02/2012.

Logo, sendo a execução ajuizada em 29/10/2012 e o despacho que 

ordenou a citação sendo exarado em 22/12/2012, não há que se falar em 

prescrição.

Posto isso, REJEITO o pedido formulado na exceção de pré-executividade 

ajuizada por JUNIOR ANDRÉ PISSINATO.

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de 

decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149837 Nr: 9828-52.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ANDRE PISSINATTO, JUNIOR ANDRE 

PISSINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar os executados da decisão 

de fls. 132/133, requerendo o que entendererem de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156417 Nr: 5034-51.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRARE & FRARE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 431 de 1019



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

executado, por intermédio de seu patrono acerca da penhora realizada 

pelo BacenJus, para, querendo se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 159319 Nr: 8173-11.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE DRAIDIR CARPENEDO-ME, SALETE DRAIDIR 

MACIEL CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso de 

embargos de declaração, para condenar os exequentes GISELE CRISTIAN 

CARPENEDO e RULLYAN PETERSON SAMPAIO ao pagamento dos 

honorários advocatícios em favor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil. Para atualização do valor dos honorários advocatícios, 

incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a 

partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o 

valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da 

caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o 

a d i m p l e m e n t o  d a  o b r i g a ç ã o ,  n o  c u m p r i m e n t o  d e 

sentença.Cumpra-se.Tangará da Serra, 17 de março de 2020.FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167987 Nr: 8350-38.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO AMPARO LIMA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

autora, por intermédio de seu patrono para se manifestar, no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos, visto que foi realizado acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 185543 Nr: 3188-28.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, condenando a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. 

P.R.I.Tangará da Serra, 17 de março de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito – Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 197033 Nr: 12468-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 Com estas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

condenar o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a pagar ao SAMAE – 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA 

SERRA/MT as faturas de água e esgoto relativas ao período de julho/2010 

a janeiro/2013, devidamente corrigido com base no IPCA-E, a partir da data 

de cada vencimento e acrescidas de juros moratórios segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, desde a citação.Por outro lado, 

declaro prescrito o direito à pretensão em relação aos débitos anteriores a 

julho/2010.Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, 

que favorece o requerido. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do Procurador da parte autora, que fixo 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.Esta 

sentença está sujeita a reexame necessário porque o valor da 

condenação e o proveito econômico obtido na causa excedem a 100 

(cem) salários mínimos (art. 496, I, do CPC).P.R.I.C.Tangará da Serra-MT, 

17 de março de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROSJuiz de Direito em 

regime de exceção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205163 Nr: 18828-71.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEOMAR ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI 

- EPP, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:MT/12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Portanto, tendo transcorrido o prazo de cinco anos, tanto do edital que 

deu publicidade da remoção quanto do prazo legal que autoriza a remoção 

automática, operou-se a prescrição, razão pela qual julgo improcedente os 

pedidos veiculados na petição inicial, acatando as preliminares aventadas, 

nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como ao 

pagamento de 10% a título de honorários sucumbenciais. Salienta-se, por 

oportuno o benefício conferido ao autor, exposto no artigo 98, §3º do 

CPC.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e anotações de costume, se nada requerido. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191524 Nr: 7908-38.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CAMILA DE GOIS, DERISVALDO DE SOUZA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

DANILO CARLONI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Embora imensurável a dor da perda de uma criança, certo de que os 

elementos trazidos pelas partes não conseguem ligar o acontecimento 

morte à ausência de um exame não impositivo ao Município, julgo 

improcedente a presente demanda e, nos termos do artigo 487, I, do 
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Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução do 

mérito.Condeno ainda os autores em 10% de honorários sucumbenciais e 

em eventuais custas, ambos submetidos ao regime de suspensão da 

exigibilidade, por imposição do artigo 98, §3º, da Lei Processual 

C i v i l . T r a n s i t a n d o  e m  j u l g a d o ,  a o 

arquivo.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205834 Nr: 19459-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA FURTADO DA FONSECA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Analisados durante os trabalhos instituídos pelo Provimento 

07/2020-CM.[...] Assim, exortando às partes que colaborem com a solução 

da presente demanda, eivada de grave ausência que poderá determinar a 

aplicação do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o autor deverá no 

prazo de 60 dias apresentar memória de cálculo acerca daquilo que 

acredita ter para receber (delimitando o objeto de sua pretensão, 

efetuando a correção do valor da causa), fazendo uso de aplicativos 

disponíveis inclusive de graça na internet ou com ajuda de contador de 

sua preferência, manifestando sobre a tramitação perante o Juizado 

Especial se for ocaso de outra alçada.Certificado o prazo, com ou sem 

manifestação, diga a Fazenda sobre a delimitação do pedido e venham-me 

conclusos para prosseguimento da ação ou sua extinção, se não atendida 

a determinação judicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210463 Nr: 2434-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAESA SERVIÇOS LTDA, TERNA 

PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA FREISTAS ROCHA - 

OAB:188.612/RJ, DANIEL DE OLIVEIRA MACEDO - OAB:74.756/MG

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o executado da decisão 

de fls. 232/234: "....Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

ajuizada por TAESA SERVIÇOS LTDA na ação de execução fiscal 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, a qual visa à satisfação 

de crédito decorrente da falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral, 

referente ao seguinte período: 05/2009, 06/2009, 08/2009, 10/2009 e 

12/2009 (fls. 5/6)......Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, 

por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo 

(TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. 

Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 210463 Nr: 2434-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAESA SERVIÇOS LTDA, TERNA 

PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA FREISTAS ROCHA - 

OAB:188.612/RJ, DANIEL DE OLIVEIRA MACEDO - OAB:74.756/MG

 PROCESSO Nº 2434-52.2016 (210463)

VISTO.

TAESA SERVIÇOS LTDA. ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na 

ação de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

alegando que todo o crédito relacionado na CDA executada foi fulminado 

pela prescrição, uma vez que a declaração do contribuinte, nos casos 

sujeitos ao lançamento por homologação, constitui também definitivamente 

o crédito tributário, e que o termo a quo do prazo prescricional é o dia 

seguinte à data do vencimento da obrigação principal.

A Fazenda Pública Estadual ofereceu impugnação à exceção, dizendo que 

a alegação de prescrição deve ser rejeitada.

 É o relatório.

Decido.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ajuizada por TAESA 

SERVIÇOS LTDA na ação de execução fiscal promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, a qual visa à satisfação de crédito decorrente da 

falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral, referente ao seguinte 

período: 05/2009, 06/2009, 08/2009, 10/2009 e 12/2009 (fls. 5/6).

 O excipiente alega que todo o crédito relacionado na CDA executada foi 

fulminado pela prescrição, uma vez que a declaração do contribuinte, nos 

casos sujeitos ao lançamento por homologação, constitui também 

definitivamente o crédito tributário, e que o termo a quo do prazo 

prescricional é o dia seguinte à data do vencimento da obrigação principal.

No ICMS, a constituição do crédito tributário se dá, via de regra, pelo 

lançamento por homologação.

 Nesse sentido, é a lição de Hugo de Brito Machado (Curso de Direito 

Tributário – 28ª. Ed. – Ed. Malheiros – 2007 – p. 400):

 “O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

prestações de serviços é lançado por homologação, nos termos do art. 

150 do CTN. Cada contribuinte registra suas operações, escritura seus 

livros de entradas e de saídas e de apuração do imposto, recolhendo o 

montante respectivo em cada mês, independentemente de exame de seus 

cálculos pela autoridade administrativa. Pode, é claro, como acontece em 

qualquer tributo, ser lançado de ofício, se o contribuinte não tomar a 

iniciativa do respectivo recolhimento na época própria.”

No caso em debate, não há prova dessa modalidade de lançamento. Ao 

contrário, da leitura da certidão de dívida ativa de fls. 5/6, conclui-se que 

foi instaurado processo de cobrança em face dos executados, que 

culminou com a lavratura do aviso de cobrança nº 690973 e intimado o 

contribuinte em 10/12/2013.

 Com efeito, a situação é de lançamento de ofício, constituindo-se o crédito 

tributário na data da intimação, que se deu em 10/12/2013 (fls. 5/6).

 Proferido o despacho inicial em 02/03/2016 (fls. 07), não há que se falar 

em prescrição.

 Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

 “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ICMS. 

AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL. PRAZO 

APÓS A NOTIFICAÇÃO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o termo 

inicial da prescrição surge apenas após o prazo conferido pela lei para o 

pagamento voluntário do crédito constituído, em regra, trinta dias após a 

notificação do sujeito passivo. 2. Na espécie, o contribuinte foi notificado 

em 28/06/2002 e o despacho de citação (posterior à LC 118/2005) 

proferido em 15/01/2007 (termo final), concluindo-se que não foi 

ultrapassado o prazo prescricional. 3. Agravo regimental não provido.” 

(AgRg no REsp 1202566/RJ, STJ, 2ª. T., Rel. Min. Castro Meira, julgado em 

01/03/2011, DJe 17/03/2011).

 Posto isso, REJEITO o pedido formulado na exceção de pré-executividade 

ajuizada por TAESA SERVIÇOS LTDA.

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de 

decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217125 Nr: 7599-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIQUEZA INDUSTRIA DE PRODUTOS 

DERIVADOS DO LEITE, Francisco Dantas Garcia, SANDRA MARA BURALI 

GARCIA, ELIZABETE LIMA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR NORONHA - 

OAB:

 Vistos.Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato 
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Grosso.A inicial foi recebida a fls. 10/10-v.As citações dos executados, 

por correio, restaram frustradas, fls. 16/19. Portanto, razão não assiste as 

alegações do executado, motivo pelo qual, indefiro os pedidos externados 

na exceção de pré-executividade apresentada.Do ensejo, intime a 

Fazenda Pública a dar prosseguimento no feito.Transcorrendo o prazo e 

nada requerendo o autor, remetam-se os autos ao arquivo, art. 40 da 

LEF.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221740 Nr: 11496-19.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERRERO DA SILVA & CIA LTDA - ME, 

CLEVERSON HERRERO DA SILVA, MOACIR PEREIRA DA SILVA, KENIA 

NUNES GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA TAYANE PADILHA - 

OAB:26688, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 Todavia, não traz extrato de sua conta, a fim de comprar que todos os 

valores ali constantes tenham a mesma origem.Sendo assim, ao menos 

por ora, não restam provados os requisitos autorizadores para o 

desbloqueio do numerário, eis que não comprovada a verossimilhança das 

alegações, neste sentido:"SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - PROVA 

PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE AO EXECUTADO - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 649, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Apenas se o saldo bancário for alimentado por 

vencimentos, salários, pensões e demais verbas previstas no artigo 649, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, sua impenhorabilidade prevalecerá, 

incumbindo exclusivamente ao executado a prova do alegado".Intime-se o 

exequente a fim de que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 17 de março de 2020.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 234068 Nr: 23019-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR JOSÉ GODRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:15.877

 Consoante o exposto, verifica-se que o crédito objurgado, gerado pelo 

não pagamento do IPTU referente ao ano de 2014, foi constituído no dia 23 

de janeiro de 2017, data em que foi determinada a citação do executado 

(fl. 06), de modo que, considerando a data do vencimento do primeiro fato 

gerador (25.04.2014), a prescrição da dívida ocorreria apenas em 

26.04.2019.Destarte, nos termos do art. 174, I, do CTN, constata-se que a 

constituição do crédito tributário, objeto dessa execução fiscal, se deu 

dentro do prazo legal (23.01.2017), momento em que ocorreu a sua 

suspensão, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.Demais 

disso, em 27 de setembro de 2019, o executado assinou termo de 

confissão de dívida e parcelamento de débito fiscal, demonstrando 

interesse em solucionar a lide.Com estas considerações, REJEITO a 

exceção de pré-executividade oposta por Heitor José Godrim, e, por 

conseguinte, determino o regular prosseguimento da execução 

fiscal.Deixo de condenar no pagamento de custas processuais por ser 

incabíveis na espécie.Por fim, considerando o decurso do prazo de 

suspensão do feito que havia sido requerido às fls. 16 e 18, dê-se vista à 

Procuradoria-Geral do Município de Tangará da Serra, para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 252483 Nr: 18816-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS MACHADO, LEANDRO APARECIDO DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 278051 Nr: 7431-10.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE MIGUELINA PIRES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados por MARLUCE MIGUELINA PIRES DE 

MORAES contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, tão 

somente para o fim de determinar que o requerido mantenha o benefício de 

auxílio doença em favor da autora até que a segurada seja considerada 

apta para exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral 

compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91). 

Todavia, converto coverto o benefício de auxílio doença nº NB 

618.206.477-7 (espécie 31), em auxílio doença por acidente trabalho 

(espécie 91).Apesar de a autora ter alcançado a procedência em apenas 

um de seus dois pedidos (auxílio doença e invalidez permanente), deixo de 

aplicar os efeitos da sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC, 

haja vista a isenção da parte autora do pagamento de custas e quaisquer 

verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 

8.213/91).Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor dos patronos da autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa da causa, consoante dispõe o artigo 85, §3º, I e §4º, III, do 

Código de Processo Civil. Isenção do pagamento de custas e quaisquer 

verbas relativas à sucumbência em relação à parte autora (artigo 129, 

parágrafo único da Lei nº 8.213/91).Em atenção ao artigo 1.288 da CNGC, 

segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:NOME DO 

SEGURADO: MARLUCE MIGUELINA PIRES DE MORAESBENEFÍCIO 

CONCEDIDO: Auxílio Doença por Acidente de TrabalhoRENDA MENSAL 

INICIAL: a ser calculada pelo INSSDATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da 

condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 

1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).P. R. I. 

C.Rondonópolis-MT, terça-feira, 17 de março de 2020.FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 133690 Nr: 3640-77.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERUSKA POBIKROWSKA TARDIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - CAMPUS TANGARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 3640-77.2011.811.0055 – Cód. 133690

Vistos em regime de exceção.

Diante do adimplemento das custas processuais, no incidente em anexo, 

determino o prosseguimento do presente feito, portanto, proceda-se a 

intimação das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 
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provas que pretendem produzir, conforme determinação contida no 

despacho de fl. 265.

Em seguida, manifeste-se o Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 209179 Nr: 1343-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERUSKA POBIKROWSKA TARDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO JURÍDICO DA 

UNEMAT - OAB:, WILLIAN CÉZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Autos nº 1343-24.2016.811.0055 – Cód. 209179

Vistos em regime de exceção.

Diante do adimplemento das custas processuais, determino o 

arquivamento do presente incidente, procedendo-se a devida certificação 

nos autos principais em apenso (código 133690).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 154399 Nr: 3035-63.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE MELLO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, com fulcro nesses fundamentos julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos formulados por PEDRO DE MELLO SOARES em 

face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA para determinar ao Município 

réu que pague a diferença dos valores do adicional de insalubridade, no 

montante de 30 % (trinta por cento), que foram calculados com base no 

salário mínimo, e que devem ser calculados sobre o seu salário base, no 

período compreendido entre 18/04/2008 até janeiro de 2009, inclusive com 

os efeitos reflexos, sobre férias e décimo terceiro.Os valores sujeitam-se 

aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária- IPCA-E. Considerando que o autor decaiu em parte mínima do 

pedido, condeno o requerido ao pagamento de honorários ao advogado da 

parte autora em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, 

nos termos dos artigos 85, § 3º, I, e 86, parágrafo único, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 155757 Nr: 4381-49.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, com fulcro nesses fundamentos julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por SINVALDO ALVES DOS SANTOS em face do 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.Condeno o réu ao pagamento das 

custas e honorários.Considerando os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, 

aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do 

CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo 

disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios 

obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante 

(10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 70.272,92), não se 

justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste 

feito pelo Procurador do Estado, considerando que não há complexidade 

na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da 

prestação dos serviços.Conforme acima fundamentado, condeno o autor 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito, o local da 

prestação dos serviços e por não haver complexidade de maior relevo na 

causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 275310 Nr: 5239-07.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCEMARE SANCHES ABADIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por 

Dulcemare Sanches Abadie em face do Estado de Mato Grosso.Condeno 

a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo 

Civil.Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da 

sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. 

Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 232876 Nr: 21795-55.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA BORTOLOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por Samara Bortolozo em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, 

o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.Entretanto, 

declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora, diante do benefício 

concedido à fl. 53-V. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 

anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 220472 Nr: 10450-92.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FERREIRA ALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por VERA LÚCIA FERREIRA ALVES em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo 

Civil.Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da 

sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. 

Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil).Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 140075 Nr: 10620-40.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO KOEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 PROCESSO Nº 10620-40.2011 (140075)VISTO.FLÁVIO KOEHLER ajuizou 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na ação de execução fiscal promovida 

pela UNIÃO, alegando nulidade das CDAs que embasam a execução, uma 

vez que decorrerem de suposta omissão de renda em sua 

declaração.Aduz o excipiente, que nunca recebeu qualquer valor da 

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, contudo, por equívoco do 

mencionado ente público, foi inserido o seu CPF no cadastro pessoal da 

sua esposa, servidora efetiva do aludido órgão. Alega, ainda, decadência 

quanto a multa imposta, ao argumento que não foi notificado. A Fazenda 

Pública Nacional ofereceu impugnação à exceção, dizendo que a alegação 

de prescrição deve ser rejeitada. Argumenta que as matérias debatidas na 

presente exceção demandam dilação probatória. Quanto à decadência, 

informa que o crédito tributário foi constituído com a notificação do 

contribuinte via edital, face a tentativa frustrada de intimação por AR. Com 

relação ao débito do exercício 2003/2004, informa que houve revisão 

administrativa, permanecendo, contudo, inalterada a cobrança relativa ao 

período de 2006.É o relatório.Decido.Primeiramente, é pacífica na 

jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior 

Tribunal de Justiça.Desse modo, deve ser afastada a tese relativa à 

decadência, uma vez que o crédito foi devidamente constituído dentro do 

prazo de 5 anos a contar do fato gerador.Posto isso, REJEITO o pedido 

formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por FLÁVIO 

KOEHLER.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se 

tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 61912 Nr: 3438-42.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONLINE C. AT. E VARJ. DE COSME. LTDA, 

VEIMAR TORRES SILVA, RITA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:SUBPROCURADOR G

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ 

- OAB:MT. 13.393, CRISTIANO DOS SANTOS MOURA - OAB:OAB/MT 

18233/E

 Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade 

proposta por ONLINE COMÉRCIO E ATACADISTA DE COSMÉTICOS E 

VEIMAR TORRES ALVES, e determino o prosseguimento da 

execução.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se 

tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, quinta-feira, 18 de março de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito Regime de Exceção – Provimento 07/2020-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 112987 Nr: 3154-63.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANGÉLICA DE 

AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:10056, Paulo Vitor Lima Ribeiro - 

OAB:23387/O

 Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade 

proposta por CARLOS ALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, e determino o 

prosseguimento da execução.Incabível o arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao 

processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma 

Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Intime-se a 

fazenda exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens dos 

executados já citados passíveis de penhora.Cumpra-se.Tangará da 

Serra-MT, 18 de março de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROSJuiz de 

DireitoRegime de Exceção – Provimento n. 07/2020-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 123571 Nr: 2610-41.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIA CLARET LOUZADA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 )Diante de tais elementos, tem-se que o termo inicial da prescrição 

retomou seu curso respectivamente em 25/10/2009, 01/12/2009 e 

18/02/2006. Portanto, sendo a execução ajuizada em 20/04/2010 e o 

despacho que ordenou a citação sendo exarado em 28/04/2010, não há 

que se falar em prescrição.Posto isso, REJEITO o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade ajuizada por ANTÔNIO MARIA CLARET 

LOUZADA.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se 

tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Indefiro, por oportuno, o pedido de 

condenação por litigância de má-fé do executado, haja vista que a mera 

insurgência do devedor não enseja quaisquer das hipóteses previstas nos 

arts. 80 e 81 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 17 de 

março de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO DE BARROSJuiz de Direito em 

Regime de ExceçãoProvimento n. 07/2020-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 150377 Nr: 10430-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DILCEU GUZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, MARCO ANTONIO DE 

MELLO - OAB:13188-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-A

 Posto isso, REJEITO o pedido formulado na exceção de pré-executividade 

ajuizada por ANTONIO DIRCEU GUZATTI.Incabível o arbitramento de 
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honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162).Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra-MT, 17 de março de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROSJuiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 07/2020-CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151457 Nr: 32-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZTE DO BRASIL IND. COM. SERVIÇOS E 

PARTICIPAÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - 

OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLVIO SANTOS SANTANA - 

OAB:OAB/SP353.041

 Certifico que o recurso de apelação é tempestivo. Diante disso, intimao a 

parte autora para apresnetar as contrarrazoes no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 152612 Nr: 1261-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. COMERCIO DE CARNES LTDA, 

VANDERLEY XAVIER DE BRITO, ZUCH MAIRO DOS SANTOS, 

MASSAKAZU TAKAHASHI, JESSICA FRANCINNI DE OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALOLI PAZ GALBIATI - 

OAB:17308/O

 Com essas considerações, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para 

determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, proceda à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa e libere a emissão de nota fiscal ao executado MASSAKAZU 

TAKAHASHI (CPF 005.968.449-64), salvo se houver pendência diversa do 

débito fiscal exigido neste feito (CDA nº 20129974).REJEITO o pedido 

formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por MASSAKAZU 

TAKAHASHI.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se 

tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 16 de março de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO DE BARROSJuiz de 

Direito em Regime de ExceçãoProvimento n. 07/2020-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 163941 Nr: 1432-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS CLEMENTE, AMAZONAS 

CENTRO DE EVENTOS- RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA-ME, EDSON 

RODRIGUES SANCHES, RONALDO RODRIGUES SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na 

Ação Civil Pública por Ato de Improbidade proposta pelo Ministério Público 

Estadual, o que faço para:a) CONDENAR o réu FRANCISCO CARLOS 

CLEMENTE: a.1) ressarcimento integral do dano no valor de R$ 4.941,35 

(quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), 

uma vez que sua conduta ímproba beneficiou diretamente a empresa 

requerida; a.2) pagamento de multa civil equivalente a uma vez o valor do 

dano causado aos cofres públicos, corrigidos monetariamente e com juros 

de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês (artigo 12, incisos II e III da 

Lei n.º 8.429/92);b) CONDENAR a empresa AMAZONAS CENTRO DE 

EVENTOS – E- RODRGUES SANCHES & CIA LTDA –ME: b.1) 

ressarcimento integral do dano no valor de R$ 4.941,35 (quatro mil, 

novecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos);b.2) 

pagamento de multa civil equivalente a uma vez o valor do acréscimo 

patrimonial, corrigidos monetariamente e com juros de mora, à taxa de 1% 

(um por cento) ao mês;Assinalo que as penas insculpidas no artigo 12 da 

Lei n.º 8.429/92 não são necessariamente aplicadas de forma cumulativa, 

conforme jurisprudência do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197789 Nr: 12983-58.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ FRANCISCO PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelaçao é tempestivo, diante disso intimo a 

parte autora para apresentar as contrarrazoes no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 210475 Nr: 2456-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801, SOLANGE BERNADETE CIOTTI 

- OAB:25224/O

 ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil 

(aplicado subsidiariamente nos termos do art. 771, parágrafo único, 

referido Codex), reconheço a ocorrência do fenômeno da decadência e, 

por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.Sem 

custas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/01.Defiro o 

benefício da justiça gratuita ao executado, nos termos do art. 98 do Código 

de Processo Civil.Condeno a exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor das advogadas do executado, os quais FIXO em 

10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, 

§3º, I, do CPC.Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

15 (quinze) dias, arquive-se, procedendo às baixas de estilo e anotações 

de praxe.Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, segunda-feira, 17 de 

março de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROSJuiz de Direito em Regime 

de Exceção Provimento 7/2020-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 246496 Nr: 13979-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na ação de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA. Consequentemente, 

com base nos fundamentos alhures declinados, por entender que já não 

se faz mais presente o fumus boni iuris, já que o réu recebeu o que lhe 

era devido, e nem o periculum in mora, porque apesar da decisão liminar 

proferida em 09/05/2017, até o presente momento, não se logrou êxito em 

realizar a constrição contra o patrimônio do réu, revogo a decisão liminar 

de fls.56/57 que havia decretado a indisponibilidade de bens do réu. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou 
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configurada a má-fé na atuação do Ministério Público Estadual, conforme 

prevê o artigo 18 da Lei 7.347/85, aplicado subsidiariamente.Neste 

sentido:“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE - 

IMPROCEDÊNCIA - MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - PRETENDIDA 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 17 E 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

(LACP)- RECURSO DESPROVIDO. Na ação civil pública destinada à 

apuração de atos de improbidade administrativa, o Ministério Público não 

se sujeita às regras ordinárias de sucumbência processual, prevalecendo 

a norma do art. 18 da LACP sobre a do art. 20 do CPC. A menos que se 

demonstre cabalmente a ocorrência de má-fé do agente Ministerial (fato 

não ocorrido no presente caso), não cabe a condenação nos ônus da 

sucumbência (1694253 PR Apelação Cível - 0169425-3, Relator: Pericles 

Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 18/05/2005, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 10/06/2005 DJ: 6887).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 280041 Nr: 9015-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DA SILVA, MARCOS DA GAMA 

SILVA, CLAUDIO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA - OAB:11460-0- OAB-MT

 INDEFIRO produção de prova pericial, sendo certo que se houver dúvidas 

em face do laudo pericial já apresentado que seja então requerida a oitiva 

do perito subscritor. Com essas considerações, na forma do artigo 357 do 

CPC, dou o feito por saneado.Para realização da prova oral, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de junho de 2020, às 

14h00min.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem o rol de testemunhas (artigo 357, §4º, do CPC), ficando a 

cargo dos advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Consigne, ainda, no expediente as 

demais determinações expressas nos incisos § 1º, 2º e 3º do artigo 455, 

quanto à intimação das testemunhas.Intimem-se os réus, fazendo constar 

no mandado de intimação a advertência de que se presumirão 

confessados os fatos contra eles alegados, caso não compareçam ou, 

comparecendo, se recusem a depor (artigo 385, §1º, do CPC).Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 21881 Nr: 1135-94.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAGRAN TANGARÁ - CORREIAS E 

MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12.579

 Autos nº 1135-94.2003.811.0055 – Cód. 21881

Vistos em regime de exceção.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, conforme requerido pela parte exequente às fls. 208/209.

Transcorrido o referido prazo, INTIME-SE a Fazenda Pública para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156456 Nr: 5073-48.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Diante do exposto, ACOLHO a pretensão manifestada em exceção de 

pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade do executado Aristides 

Bonzanini e julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos 

art. 485, VI, do CPC. CONDENO o excepto ao pagamento de honorários 

advocatícios, devendo ser suportados à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), 

na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC. Intimem-se as partes acerca da 

decisão. Inerte o exequente no prazo legal (CPC, 218, §3º, c/c 183), 

a r q u i v e - s e  o s  a u t o s ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v a 

determinação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 300807 Nr: 1858-54.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E 

TELEGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AL NEY DE JESUS CARDOSO - 

OAB:12114-B/MT, ANA PAULA ORTELHADO MENDES BARÃO - 

OAB:9690/MT, CAROLINA FONSECA RODRIGUES - OAB:8626-B

 Visto.Trata-se de ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de 

Tangará da Serra, em face da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, [...] Posto isso, declino a competência para analisar e 

processar este feito para a Justiça Federal da 1ª Região.Remeta-se 

diretamente a Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça 

Federal da 1ª Região.Promovam-se as baixas, anotações e comunicações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154443 Nr: 3077-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aportou aos autos manifestação do causídico Hamilton Rufo Junior 

pugnando pelo destaque de 30% (trinta por cento) referente ao valor dos 

honorários contratuais firmados entre a requerente e advogado 

administrativamente. Pois bem. Como é cediço, a legislação pátria dispõe 

que o pagamento dos honorários contratuais em sede de requisição de 

pagamento de pequeno valor nos próprios autos da ação principal 

encontra-se disposta no §4º, art. 22, da Lei 8.906/94, in verbis:“Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência.(...) § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu 

contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento 

ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por 

dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar 

que já os pagou.”Com efeito, antes de adentrar na possibilidade ou não de 

pagamento dos referidos honorários contratuais, é necessário a prévia 

intimação pessoal da parte exequente para manifestar-se, porquanto 

poderá insurgir-se contra o pleito em voga, demonstrando que a verba já 

fora paga na seara administrativa, consoante aludido no dispositivo 

legal.Nesse sentido, trago a baila o entendimento fixado pela 

jurisprudência pátria em caso similar, vejamos (...) À vista do exposto, 

intime-se pessoalmente a requerente Maria Aparecida de Oliveira 

Rodrigues para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos se 

concorda com o pedido formulado às fls. 149/150, advertindo-se que o 

silêncio será interpretado como anuência ao pleito formulado pelo 

causídico.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 
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volvam-me conclusos para deliberações.Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 137753 Nr: 8114-91.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA FERNANDES E. SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a causídica Jucélia Rezende de Mendonça Pessoa para que se 

manifeste acerca da certidão juntada à fl. 132, em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 152057 Nr: 667-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA APARECIDA BURALI NEGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente impugnação à 

execução para acolher as razões do impugnante, reconhecendo o 

excesso à execução, bem como HOMOLOGAR os cálculos apresentados 

às fls. 200/201, extinguindo o feito com resolução do mérito.Desse modo, 

expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas no valor de R$59.880,00 (cinquenta e 

nove mil, oitocentos e oitenta reais) e honorários advocatícios no patamar 

de R$7.591,06 (sete mil, quinhentos e noventa e um reais e seis centavos) 

já incluso nesse montante a fase recursal (R$1.000,00), por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Oportunamente, expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em 

nome da causídica constituída nos autos, haja vista que possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante se infere às fls. 210Isento as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da 

lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.P. R. I. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de março de 

2020.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166470 Nr: 5975-64.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENOBIA BORGES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando-se que o processo em voga traz em seu 

bojo a discussão a respeito da devolução dos valores recebidos em razão 

da tutela antecipada, sendo esse o ponto nevrálgico do Tema 692 do STJ, 

afetado para ser discutido em sede de Recuso Repetitivo, DETERMINO a 

suspensão do processamento da presente demanda até que o STJ decida 

o tema em questão.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 11 de março de 

2020.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 118960 Nr: 8918-30.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DIOMEDIO FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 126808 Nr: 5743-91.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5743-91.2010.811.0055 – Cód. 126808

Vistos em regime de exceção.

Alberto Felix do Nascimento ajuizou ação para percepção de auxílio 

doença e transformação em aposentadoria por invalidez em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

O presente feito tramitou regularmente, estando pendente a realização de 

perícia médica, porém, os patronos da parte autora requereram o 

arquivamento do presente feito, pois não possuem mais contato com o 

autor (fl. 154).

Instada a se manifestar sobre o pedido de extinção, a parte requerida 

deixou transcorrer o prazo in albis.

É relatório. Decido.

Analisando com acuidade os autos, contata-se que os representantes da 

parte autora formularam pedido de desistência da ação, em razão de não 

possuírem mais contato com o autor.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o requerido já apresentou 

contestação, sendo imprescindível, portanto, a concordância da parte ré 

com o pleito, conforme exigência do § 4º do art. 485 do CPC.

Intimado para se manifestar quanto ao pedido de extinção, o requerido 

quedou-se inerte (fl. 154).

A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Com essas considerações, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à 

sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91).

Determino a revogação do benefício concedido em sede de antecipação 

de tutela, conforme decisão de fls. 40/43 e espelho de fl. 96.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 160738 Nr: 10839-82.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 439 de 1019



de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DE BARROS LIMA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".....Deste modo, com estas considerações, CONHEÇO e DOU 

PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração de fls. 268/270, 

para declarar a nulidade da decisão de fl. 266, no que atine à pretensão 

de compensação de eventuais débitos, permanecendo inalterados os 

demais termos da mencionada decisão.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se as devidas RPV’s.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 118879 Nr: 8801-39.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELA GUIMARÃES CAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 118879

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 131243 Nr: 944-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, LUCINÉIA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aportou aos autos manifestação da advogada Dra. Lucineia Rodrigues de 

Souza viúva do causídico Jobé Barreto de Oliveira pugnando pela 

expedição de alvará de levantamento da quantia de 30% (trinta por cento) 

referente ao valor dos honorários contratuais firmados entre a requerente 

e o de cujus administrativamente. Pois bem. Como é cediço, a legislação 

pátria dispõe que o pagamento dos honorários contratuais em sede de 

requisição de pagamento de pequeno valor nos próprios autos da ação 

principal encontra-se disposta no §4º, art. 22, da Lei 8.906/94, in 

verbis:“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos 

inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados 

por arbitramento judicial e aos de sucumbência.(...) § 4º Se o advogado 

fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o 

mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe 

sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo 

constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”Com efeito, antes de 

adentrar na possibilidade ou não de pagamento dos referidos honorários 

contratuais, é necessário a prévia intimação pessoal da parte exequente 

para manifestar-se, porquanto poderá insurgir-se contra o pleito em voga, 

demonstrando que a verba já fora paga na seara administrativa, 

consoante aludido no dispositivo legal.Nesse sentido (...) À vista do 

exposto, intime-se pessoalmente a requerente Noemia Nogueira de Oliveira 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos se concorda 

com o pedido formulado às fls. 174/175, advertindo-se que o silêncio será 

interpretado como anuência ao pleito formulado pela causídica Lucineia 

Rodrigues de Souza.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volvam-me conclusos para deliberações.Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário.Tangará da Serra/MT, 11 de 

março de 2020.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154974 Nr: 3589-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELSO ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Não impugnada a execução no prazo suso citado, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal.

Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser 

objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.

No mais, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação em Execução de Sentença, bem como seja certificado 

a existência de custas pendentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170886 Nr: 12279-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGENTINO VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perlustrando atentamente o feito, verifico que as partes foram 

devidamente intimadas para se manifestar acerca do expediente de fl. 

112-vº, contudo, até o presente momento permaneceram inertes, 

conforme certidões anexadas às fls. 115/116.

 Desse modo, é evidente o desinteresse no prosseguimento do feito, 

motivo pelo qual entendo que este processo não pode dormitar nas 

prateleiras do Judiciário, contribuindo para a taxa de congestionamento de 

processos desta Comarca, que, diga-se de passagem, é demasiadamente 

elevada.

À vista do exposto, determino a remessa dos autos ao arquivo, podendo 

os autos serem desarquivados a qualquer tempo mediante manifestação 

expressa.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171441 Nr: 12952-72.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA ANTUNES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados às fls. 158/159-vº, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que 

se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia 

depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma vez que 

a causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 17.No mais, expeça-se ofício ao 

Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT 

para que implante imediatamente o benefício previdenciário concedido nos 

autos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se 

já não o tiver sido feito, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 

(duzentos reais) limitado ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso 

de descumprimento.Isento as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de 

Processo Civil. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os presentes 

autos, com baixas e cautelas necessárias.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 186849 Nr: 4158-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Não impugnada a execução no prazo suso citado, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal.

Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser 

objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.

No mais, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação em Execução de Sentença, bem como seja certificado 

a existência de custas pendentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 298562 Nr: 23599-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEI DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT para que implante imediatamente o benefício 

previdenciário de auxílio-doença, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de multa 

diária no valor de R$100,00 (duzentos reais) limitado ao valor de 

R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 58/59-vº, 

sobretudo no que tange a realização da perícia médica.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000343-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY ANGELA FELICISSIMO OAB - MT22829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1000343-30.2020.8.11.0055. 

AUTOR: ARMINDO LOPES DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, Cuida-se de Ação de Aposentadoria por 

Invalidez c/c Pedidos de Tutela de Urgência ajuizada por Armindo Lopes 

dos Santos em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos. Conforme consta da Inicial o autor era beneficiário 

do auxílio-doença, concedido pela via administrativa, em decorrência de 

quadro de gnartrose severa bilateral, com lesão de osteocondral 

tricompartimental, lesão de meniscos medial e lateral. Aduz todavia que 

após breve período de reabilitação, o INSS cessou o pagamento do 

benefício, sob alegação de que o autor estaria apto ao trabalho. Alega o 

Requerente que sua incapacidade laboral é permanente, motivo pela 

pugna pela decretação da aposentadoria por invalidez. Desta feita, tendo 

em vista que a parte intentou pela via administrativa e esta restou 

frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de tutela 

provisória de urgência pelo estabelecimento da aposentadoria por 

invalidez, e subsidiariamente pela concessão do benefício auxílio-doença. 

O requerente compareceu ao Núcleo de Apoio à Coordenação dos 

Juizados Especiais Federais, a qual fora realizada uma perícia com a 

médica Gisele Fernanda Sanchez. Após, ainda no Juízo Federal foi 

recebida a inicial e, por conseguinte, determinada a citação do 

demandado. Citado, o demandado apresentou resposta na forma de 

contestação, requerendo a improcedência da demanda, sob alegação de 

que o autor estaria apto ao trabalho, bem como teria sido realocado em 

outra função com bom aproveitamento. Após foi feito o declínio de 

competência em favor da Justiça Estadual, eis que a perícia concluiu que 

as lesões são decorrentes de acidente de trabalho. Os autos foram 

recepcionados por este Juízo, sendo determinada a intimação das partes 

para que apresentassem alegações finais, convalidando a prova já 

produzida. A Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, no que tange a concessão da tutela, 

vislumbro nos autos que não há necessidade de novas provas para o 

regular prosseguimento da demanda, motivo pelo qual passo a analise do 

mérito da ação, com julgamento antecipado, como dispõe o artigo 355, do 

NCPC. Por conseguinte, com o fito de otimizar o andamento processual, 

HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. No que atine ao mérito, o requerente pretende a 

concessão de aposentadoria por invalidez, alegando encontrar-se 

impedido de exercer sua atividade profissional, e subsidiariamente, pleiteia 

a concessão do auxílio-doença. Consigna-se que é garantida ao segurado 

a percepção de auxílio-doença quando for impedido de trabalhar por 

período superior a quinze dias consecutivos em decorrência de acidente 

ou doença. Por outro lado, a aposentadoria por invalidez é estipulada 

quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Destarte, mister o autor da demanda comprovar a condição de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 
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impossibilidade (auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por 

invalidez) para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Em relação à incapacidade do requerente, depreende-se do 

laudo judicial, que embora realmente o autor tenha algumas patologias que 

prejudiquem o seu labor, a incapacidade presente é temporária, de modo 

que pode ser reversível ao trabalho, visto que fora apresentado 

prognóstico de recuperação, conforme salientado pela médica perita. 

Nestes termos, não havendo demonstrada a existência de incapacidade 

permanente para o desempenho de atividade laboral, fato suficiente para 

gerar óbice à concessão do benefício ora pleiteado, não há o que se falar 

a luz da aposentadoria por invalidez. A despeito, colham-se os seguintes 

entendimentos jurisprudenciais: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE, TÃO SOMENTE, A INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA DA SERVIDORA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO 

COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DA SERVIDORA DESPROVIDO. 1. A 

Corte de origem consignou, a partir do laudo pericial judicial, que a 

servidora não apresenta quadro de invalidez permanente, mas somente 

incapacidade temporária, o que afasta o direito à concessão do benefício, 

uma vez que não preenchidos os requisitos para deferimento da 

aposentadoria por invalidez. 2. Agravo Interno da Servidora desprovido. 

(STJ - AgInt no AREsp: 1145135 SP 2017/0188152-1, Relator: Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018) PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de aposentadoria por invalidez exige que o 

segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial 

conclusivo pela incapacidade total e temporária. 3. Não preenchidos os 

requisitos à conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria 

por  inval idez.  4 .  Apelação desprov ida.  (TRF-3 -  Ap : 

00399492620164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/12/2018) Neste ínterim, 

tendo em vista que a perita foi peremptória em afirmar que incapacidade 

laboral é parcial e temporária, vejo que o benefício a ser aplicado ao 

requerente é o de auxílio-doença, já que esta se encontra impossibilitada 

de trabalhar provisoriamente, preenchendo os requisitos do artigo 59 e 

seguintes, do NCPC. Deste modo, acolho os pedidos subsidiários do autor, 

e, ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido formulado na presente demanda, 

restabelecendo somente o auxílio doença, desde a data da cessação do 

benefício; cuja renda mensal deverá ser calculada na forma da legislação 

previdenciária em vigor, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Outrossim, o benefício deverá 

ser mantido pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, a contar da implantação, 

período este em que o autor deverá se submeter ao tratamento indicado 

pela perita. Decorridos, a parte autora poderá ser submetida à nova 

perícia a cargo do Instituto-réu, sendo certo que o benefício deverá ser 

mantido até a realização da perícia. Tratando-se de verba alimentar, 

DEFIRO a antecipação de tutela para a imediata implantação do benefício. 

Oficie-se com urgência. Conforme decidido pelo STF no Recurso 

Extraordinário 870947, em 20/09/17 (O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com 

a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a 

atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se 

inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de 

propriedade (CRFB, art. 5º,XXII), uma vez que não se qualifica como 

medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo 

inidônea a promover os fins a que se destina), o valor em atraso será 

corrigido monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), desde o indeferimento na esfera administrativa e 

acrescido de juros moratórios nos termos do artigo 1-F da Lei 9.494/1997 

(quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada 

pela Lei 11.960/2009) a partir da citação. Diante da majoração do valor de 

alçada pelo CPC/15 de 60 (art. 475, §2º, do CPC/15) para 1.000 

salários-mínimos (art. 496, §3º, inciso I, do CPC/15), nas hipóteses em que 

for evidente que o valor da condenação, ainda que imposto por sentença 

ilíquida ou do proveito econômico obtido, será inferior ao patamar eleito 

pelo legislador, tal qual a hipótese dos autos, há de se concluir pela 

inaplicabilidade do Enunciado da Súmula 490, do STJ, razão pela qual esta 

sentença não está sujeita ao reexame necessário. Sucumbente, arcará a 

autarquia requerida com os honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do montante devido, observado o teor da Súmula 111 do 

STJ. ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Tangará da Serra , 18 de março 

de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0500059-55.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO DE ARAUJO (IMPETRANTE)

OLIVIO VERONEZ (IMPETRANTE)

MARCOS DELIO MARINHO GRAMARIN (IMPETRANTE)

VALMIR MARINHO DA SILVA (IMPETRANTE)

ROSANE DENISE POLETTO (IMPETRANTE)

AGNALDO FERREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

VALDECI PEREIRA DE LIMA (IMPETRANTE)

EVANDRO LADEIA TRETTEL (IMPETRANTE)

CASSIA CRISTINA JACINTO SIQUEIRA (IMPETRANTE)

JESIEL ERLEN DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

IVETE SANCHES RODRIGUES (IMPETRANTE)

LINDOMAR GIMENES DA SILVA (IMPETRANTE)

JOSE SAMPAIO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria das Graças Souto (IMPETRADO)

Fábio Martins Junqueira (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Considerando-se a ausência de impugnação apresentada pela 

Municipalidade e o parecer favorável do representante do Ministério 

Público homologo os cálculos apresentados pelos exequentes, no que 

tange aos valores devidos entre o ajuizamento da ação até a 

implementação da segurança concedida, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil; Ressalto 

que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente. Expedida a RPV e/ou 

precatório, intimem-se as partes para que requeiram o que de direito, 

conforme determina o art. 11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405. 

Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento. 

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento. Não sendo a própria 

parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo deverá ser 

certificado também que o advogado titular da conta indicada para crédito 

do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, nos 

termos do art. 450 da CNCG. Além disso, deverá ser observado o disposto 

no § 3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte: a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal; b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu 

advogado para informar o endereço atual; c) caso esta providência não 
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seja cumprida, intime-se a parte via edital. Registro que estas providências 

não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 

da CNGC. Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte: 1 – quanto 

à eventual sucessão processual: Consigno que, caso ocorrido o 

falecimento do titular do direito previdenciário antes da satisfação, fica 

desde já determinado o seguinte de acordo com o art. 112 da Lei nº 

8.213/91: a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, 

pague-se a estes; b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros 

habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros; c) inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto municipal para RPV: Caso, após a homologação de 

valores, verificar-se que estes excedem ao teto municipal para requisição 

de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos 

juros e correção monetária, fica determinado o seguinte: a) intime-se a 

parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, 

havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes 

específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, 

neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do teto municipal, 

devendo ser preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem 

como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos termos da 

planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser 

anotada a data-base do mês de expedição da requisição; b) não havendo 

renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma 

do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição 

Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do pagamento 

via precatório dos valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I 

do § 3º do art. 535 do CPC. 3 – quanto à eventual sucessão do procurador 

da parte: Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos 

autos na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os 

honorários sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme 

Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao 

advogado que atuou na fase de conhecimento, da integralidade dos 

honorários de sucumbência. Por outro lado, no que se refere a arguição 

de descumprimento parcial da obrigação de fazer, considerando-se que 

em feitos similares tal divergência se deveu pela exclusão de outros 

percentuais que em tese estavam sendo acrescidos irregularmente aos 

servidores, determino que se oficie a Municipalidade para que esclareça 

os componentes da remuneração dos impetrantes ora exequente 

indicando quais vantagens foram reduzidas ou excluídas quando do 

cumprimento da sentença que justifiquem a manutenção/redução da 

remuneração do mesmo após a implantação da vantagem já reconhecida, 

consignando-se o prazo de 15 dias. Oportunize-se a manifestação do 

Patrono do Exequente, Procurador do Município e do Ministério Publico 

sobre os documentos apresentados e então conclusos para análise 

quanto ao cumprimento aventado. Intimem-se Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 3 de março de 2020 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252734 Nr: 19005-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DAYANE BECKER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 intimação do exequente na pessoa do seu advogado paa manifestar 

quanto a satisfação do débito ou sobre a existência de débito 

remanescente.Não sendo apresentado pedido atinente a eventual débito 

remanescente, que deve ser instruído com memória de débito devidamente 

atualizado, conclusos para extinção do presente feito.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 20922-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇO DE GUINCHO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 

153.447/SP, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte exequente para proceder a atualização do débito, 

compensando-se os valores levantados; bem como como promover o 

prosseguimento do feito, com a indicação de bens penhoráveis ou a 

realização de diligencia das já realizada pelo Juízo. Prazo: 15 (quinze) 

dias.Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13128 Nr: 50-59.1992.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, CLAIR ANTONIO SOCBZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUÍZ FERNANDO DECANINI - OAB:9.993-B/MT

 Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente no presente 

caso e de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma 

do artigo 487, inciso II, c/c o artigo 924, V, ambos do CPC.Em 

consequência e sendo certo que a arguição quanto a prescrição 

retroativa foi controvertida pelo exequente, fixo honorários em favor do 

patrono do executado em 10% do valor inicialmente executado, 

devidamente atualizado, com fulcro no principio da causalidade. Custas 

remanescentes pelo exequente.Procedam-se as baixas das restrições 

inseridas por este juízo junto aos sistemas/entes conveniados. Preclusas 

as vias impugnativas proceda-se o arquivamento do feito, 

encaminhando-se o mesmo à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.P.I.C. Às providências.P.R.I.C.Tangará da Serra, 13 de 

março de 2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164457 Nr: 2357-14.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIROTTO, ELIZETE APARECIDA 

OLIANE GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 intimação das partes na pessoa dos seus advogados para manifestarem 

quanto aos documentos acostado as fls. 109/113, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303055 Nr: 4997-14.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMAX NUTRIÇAO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMES BORTOLOTTI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 15(quinze) dias, para a que 

a parte autora manifestar nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da mesma acostada as fls.49/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304128 Nr: 6062-44.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA APARECIDA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Efetuar, no prazo legal, o depósito do valor correspondente a condução 

do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de intimação da 

requerida da audiência redesignada, na localidade denominada Bairro 

Jardim Aeroporto, nesta cidade, ao qual deverá ser acrescido a 

importância relativa a tarifa bancária, cujo depósito será efetuado somente 

por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, e apresentar comprovante 

nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214376 Nr: 5555-88.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CARNIEL, AMERICA INDUSTRIA & 

COMERCIO DE CARROCERIAS PARA ONIBUS E MICRO ONIBUS LTDA, 

BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, AMERICA INDUSTRIA, 

COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faccin - OAB:49.698 

OAB/RS

 Vistos,

Nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-49 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação outrora designada (fl. 

164) para o dia 13 de Agosto de 2020, ás 14h00min (MT).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240787 Nr: 8806-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NICOLLI, ESPOLIO DE INES DALSASSO NICOLLI, 

MARCIO NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE VERGUEIRO DA COSTA 

MACHADO NETO - OAB:00006744 DF, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, NATANAEL BATISTA LEAL - 

OAB:00004060 DF, SÉRGIO MURILO DE SOUZA - OAB:OAB/DF 24.535

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259316 Nr: 24280-91.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPSDS, TLSA, ANA ALVES DE SOUZA, JACI JOSE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, SERRATUR 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA, VIAÇÃO JUINA 

LTDA-EPP, RECEPTUR, INVESTPREV SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CARDOZO DALTO - 

OAB:23408O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CHAVES - 

OAB:OAB/RS 55.925, CECILIANA M.FANTINATO VIEIRA - OAB:8.464 

OAB/MT, EDUARDO GOMES SILVA FILHO - OAB:12036, ERICK 

VINICIUS CORREA DA COSTA - OAB:24577/O, FERNANDO CEZAR 

SANTOS REIS - OAB:22096/O, MANOEL CAMPOS NETO - OAB:, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 Vistos,

Nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-49 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de saneamento outrora designada (fl. 

439) para o dia 12 de Agosto de 2020, ás 14h00min (MT).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133265 Nr: 3200-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO APARECIDO PARANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA CERTIDÃO ABAIXO TRANSCRITO:

 Certifico que em cumprimento a decisão proferida as fls. 177, constatei 

perante a conta única a existência do valor de R$ 4.150,52 depositados 

conforme extrato acostado as fls. 184/209.

 Certifico ainda que em conformidade com a decisão acima mencionada, 

será efetuado a liberação do valor de R$ 1.800,00 reais em favor do 

executado Rogerio Aparecido Paranhos e que do saldo remanescente, ou 

seja, o valor de R$ 2.350,52 sera compensado as custas processuais 

conforme calculo do contador acostado as fls. 178 verso, equivalente ao 

valor de R$ 693,23, o qual vai ser liberado ao Funajuris em relação ao 

pagamento das custas e o saldo restante no valor de R$ 1.657,20 sera 

liberado a parte autora BV Financeira S/A credito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273541 Nr: 3886-29.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON CHAVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, RECEPTUR 

AGENCIAS DE VIAGENS DE TURISMO, INVESTPREV SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CHAVES - 

OAB:OAB/RS 55.925, CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.464, DEFENSORIA PÚBLICA-MT - NÚCLEO TANGARÁ 

DA SERRA - OAB:, ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - OAB:24577/O, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 Vistos,

Nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de saneamento outrora designada (fl. 

439) para o dia 12 de Agosto de 2020, ás 15h00min (MT).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312664 Nr: 12764-06.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEIDY KATTIUSCIA WIEDERKER GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

TIAGO DE MATOS SANTOS - OAB:26651/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:MT/16962, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:MT/3937, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - OAB:MT/18.985

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 123/156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253383 Nr: 19481-05.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLY PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 22.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:MT/16962, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - 

OAB:MT/18.985

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

220/228, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228285 Nr: 16942-03.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSANTOS TRASPORTES LTDA-ME, JOSÉ DOS 

SANTOS, JULIANA LIMA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 344.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 288737 Nr: 16082-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FABRICIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Cód. 288737

Considerando-se que o Promotor de Justiça com atribuições perante esta 

Unidade Jurisdicional usufruirá de folga compensatória, conforme 

comunicação anexa, redesigno a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 27 de maio de 2020, às 16h.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências, com máxima urgência.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-70.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRO DILCEU DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

ELIO MIGUEL DA SILVA OAB - MT24594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCANTOS DE ITAPERAPUA APART SERVICE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/09/2020, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-46.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BURALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001105-46.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOAO BURALI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA LAURA COSTA E SILVA POLO 

PASSIVO: C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 16/09/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PASCHOAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000027-17.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SELMA DUARTE (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 
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efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de novembro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-53.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARETA CRISTINA MARQUES DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001111-53.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ARETA CRISTINA 

MARQUES DO AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANA 

CRESTANI PALMA, TASSIA DE AZEVEDO BORGES, WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 16/09/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-67.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde (REQUERIDO)

HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME (REQUERIDO)

REINALDO ALBONETT (REQUERIDO)

ELIANE LINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO OAB - MT0003112A 

(ADVOGADO(A))

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT OAB - MT0013525A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da PARTE RECLAMANTE, para querendo, 

apresentar impugnação a Contestação protocolada pela parte reclamada, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-39.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS RODRIGUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Recebo a emenda a inicial do ID 14031212. Promova-se a inclusão 

no polo passivo do Sr. Juvenal de tal. Após, nos termos do art. 1.059 do 

CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o representante 

judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição inicial. Com ou sem 

manifestação dos reclamados, certifique-se e tornem conclusos para 

análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 17 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-39.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto a reclamante à emenda a inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar se os valores pelos quais pretendem que seja 

determinada a suspensão dos descontos foram ou não creditados em sua 

conta, devendo, para tanto, juntar extratos da conta referentes ao período 

em que ocorreram as indevidas contratações, tudo sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321 ). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001028-71.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1001028-71.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MALVINA CARDOSO RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA Vistos. Certifique-se quanto à apresentação de contestação e 

impugnação pelas partes. Sem prejuízo, intime-se a Defensoria Pública 

para, no prazo de 10 dias, informar e comprovar (mediante juntada de 

laudo médico atualizado) se o tratamento solicitado possui prazo prazo 

determinado ou indeterminado, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. TANGARÁ DA SERRA, 26 de novembro 

de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002256-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA E LOGISTICA SAO BENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT15429-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. MARQUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/10/2019, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. MARQUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO OLIVEIRA MARCELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001125-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DA COSTA VILANOVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001129-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA AMAJUNEPA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000556-36.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LIMA SILVA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade a 

credora e a executada e, se casada for, seu esposo, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pela credora de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando a credora pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados a credora, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-38.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA LUANNE TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)
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PROCESSO n. 1001112-38.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ISABELLA 

LUANNE TEIXEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: AEROVIAS DEL 

CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 16/09/2020 

Hora: 14:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN OAB - MT22284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/09/2019, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN OAB - MT22284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CASSIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BARRETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN HENRIQUE MONTEIRO POUSADA GOMEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERI LUIZ CENZI OAB - PR19368 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ48237-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-53.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/07/2019, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-53.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-08.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO VIEIRA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001114-08.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:RONALDO 

VIEIRA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 25/05/2020 Hora: 15:30 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 18 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-90.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIDAL MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001115-90.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:VIDAL MOREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS ANTONIO 

BATISTAO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 16/09/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 18 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001116-75.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:BERENICE 

MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 30/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO MIGUEL DA SILVA OAB - MT24594/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não havia sequer necessidade de conclusão dos autos, 

porquanto o reclamante não formula qualquer requerimento na petição do 

ID 30327623. Assim, não havendo nada a deliberar, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LISABETE GIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA PORTAL DO CERRADO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Em síntese, afirma a parte autora que prestou serviços para a ré 

(a saber: fornecimento de serviços de transportes de objetos de grande 

porte), em 09/03/2018 a 21/03/2018, pelo importe de R$ 17.873,12 

(dezessete mil oitocentos e setenta e três reais e doze centavos), 

conforme requisição, notas fiscais e anexos à petição inicial. Entretanto, 

afirma que até a presente data a ré não efetuou o pagamento correlato, 

razão pela qual se socorre ao Poder Judiciário para satisfação de seu 

crédito. A ré, ao seu turno, não controverte a contratação em questão, 

apenas afirma que não reconhece a nota de serviço nº 004658 em nome 

de outra empresa FERMAT no valor de R$ 550,00 dos documentos 

juntados pela parte autora. Todavia, a ré reconhece o a dívida no valor de 

R$ 16.610,00 (dezesseis mil seiscentos e dez reais). A parte autora 

reconheceu a inexigibilidade da ordem de serviço nº 004658 no valor de 

R$ 550,00, de modo que, aquiesceu com o valor da dívida apresentada 

pela ré. Após detida análise dos autos, é preciso reconhecer que assiste 

razão ao autor. Explico: Inexistindo dúvidas quanto à ocorrência da 

prestação de serviços, medida que se impõe é o pagamento da respectiva 

verba – que, inclusive, tem natureza alimentar – sob pena de 

enriquecimento indevido da parte ré (que utilizou dos serviços, porém os 

inadimpliu). Nesse sentido: [...] 2. O contrato de prestação de serviços 

advocatícios não possui forma prescrita em lei, motivo pelo qual os 

contratantes são livres para pactuarem o instrumento da forma que lhes 

for mais conveniente, inclusive na modalidade verbal. Precedentes. 3. 

Ainda que não conste assinatura no contrato, elementos 

fático-documentais presentes no processo demonstram que o outro 

requerido beneficiou-se da prestação de serviços advocatícios, o que 

caracteriza sua legitimidade passiva. 4. Prestados os serviços 

advocatícios pactuados, reconhece-se o direito do advogado à percepção 

dos honorários correspondentes, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.906/94. 

5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.999379, 

20160110351020APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. 

Pág.: 438/446) Portanto, entendo que restou incontroverso o 

inadimplemento pela ré, razão pela qual se mostra procedente o pedido da 

parte autora. Assim, resta inequívoco que a parte autora é credora da ré 

na importância supramencionada, que deve ser corrigida monetariamente 

pelo INPC e com juros simples de 1% ao mês a partir do prejuízo (data do 

inadimplemento). 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar o 

réu ao pagamento de R$ 16.610,00 (dezesseis mil seiscentos e dez reais), 

a título de indenização por danos materiais, que deverá ser acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês simples e correção monetária pelo INPC a 

incidir da data do vencimento da obrigação/inadimplemento. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de Fevereiro de 2020. LIVRADA 

GAETE JuízaLeiga. Matrícula 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 20 de Fevereiro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002249-89.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MUNIZ MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-60.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE SOUZA RIZZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001117-60.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EVERTON DE 

SOUZA RIZZOTTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS GHISI, 

CRISTIANE SATTLER GHISI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 16/09/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 18 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MUNIZ MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-20.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALBANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JONES FERREIRA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISVALDO DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMYA DANIELLE GONCALVES DE OLIVEIRA DA TRINDADE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA REGINA GONCALVES DOS SANTOS BARRETTO OAB - SP349713 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012154-04.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-95.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRADE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/10/2019, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-95.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRADE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001113-23.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BATAGLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER OAB - MT23743/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que um dos pedidos formulados pelo reclamante 

envolve a determinação judicial para exclusão do seu nome do cadastro 

de restrição ao crédito, faculto à parte autora a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos comprovante da 

referida inscrição, sob pena de indeferimento da indeferimento da petição 

inicial (CPC, 320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NATALINO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista a manifestação preliminar do reclamado Estado 

de Mato Grosso no ID 30032023 e a manifestação da reclamante no ID 

30366637, resta prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência, em 

razão da perda do respectivo objeto. Assim, recebo a petição inicial eis 

que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes 

públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham 

trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA CORDEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ANASTACIO LOPES DE OLIVEIRA (REU)

ML INTERCAMBIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001124-52.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:PRISCYLLA 

CORDEIRO DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KATIA 

CRISTINNA RODRIGUES, KAMILLA PALU SASSAKI, RENATA MOREIRA DE 

ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA POLO PASSIVO: ML INTERCAMBIOS 

LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 16/09/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-42.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/04/2019, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-42.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERNANDES PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/12/2019, às 09h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERNANDES PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AKILLA NAYARA SILVEIRA DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL ALVES DAMASCENO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA, do inteiro teor da r. sentença.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-26.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ABINO WAINER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA LOIDE SILVA CAMPOS OAB - MT26465/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIJUNIOR COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A causa determinante para o indeferimento da petição inicial e 

extinção do Processo n. 1002462-14.2019.8.11.0055 sem resolução do 

mérito não se aplica ao presente, tendo em vista que a petição inicial 

destes autos contempla apenas pedido de indenização por danos 

extrapatrimoniais em face da empresa reclamada. Ausente a medida que 

ensejou a referida extinção e não havendo, consequentemente, qualquer 

interesse da União neste feito, recebo a petição inicial, tendo em vista que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-69.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMALDO ANTONIO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

É possível inferir pelos documentos juntados que o reclamante 

efetivamente está sendo cobrado na fatura com vencimento aos 

08/01/2019, por provável recuperação de consumo na Unidade 

Consumidora nº 6/34763-3. Nesse aspecto, não se pode olvidar o que 

estabelece o art. 6º, § 3º, inc. II, da Lei nº 8.987/95, quando legitima a 

possibilidade da suspensão do mencionado serviço em caso de 

inadimplemento. No entanto, deve ser observado, que a relação em apreço 

está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o qual reconhece o 

serviço em voga como essencial, estando, pois, escudado pela 

continuidade, à luz do art. 22 do aludido microsistema. Assim, a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica encontra pleno respaldo 

quando há o inadimplemento de faturas relativas ao consumo efetivo e 

atual. No entanto, a torrencial jurisprudência, inclusive do C. Superior 

Tribunal de Justiça, vem entendendo de forma pacífica que a suspensão 

não encontra justificativa quando relativa ao inadimplemento de obrigação 

referente a recuperação de consumo. A documentação coligida aos autos 

pela reclamante demonstra que o débito discutido aos autos é oriundo de 

lançamento por mera suspeita de ocorrência de fraude (Id 30428024), 

ainda não plenamente demonstrada. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de que a energia elétrica é serviço essencial, daí surgindo prejuízos 

irreparáveis caso venha ser interrompido. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da liminar de forma inaudita altera parte, pois 

fosse a tutela concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. Ademais, cumpre ressaltar que a medida liminar está 

calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza 

a sua concessão inaudita altera parte. Também convém ressaltar que a 

presente medida está sendo deferida somente em relação ao valor do 

consumo faturado da fatura com vencimento no dia 28/01/2019, no valor 

de R$ 341,01, pois somente este débito está em discussão nestes autos, 

sendo que eventuais inadimplementos e corte de energia por outras 

faturas posteriores não estão acobertados por esta medida. Evidente que, 

para que o fornecimento de energia elétrica se mantenha, deverá a 

reclamante promover o regular pagamento de todas as faturas a serem 

emitidas constando o consumo efetivo aferido, sem o que está legitimada a 

suspensão do serviço. Pelos mesmos fundamentos, deve ser deferido 

também o pedido e abstenção de inscrever o nome do reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. O fumus boni iuris está configurado na alta 

probabilidade da declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome do reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. Diante disto, reconheço a probabilidade de 

êxito na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida 

a inexistência de débito e a consequente ausência do inadimplemento por 

parte do reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não 

ser equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode gerar. Verifico a 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo à reclamada. Com estas 

razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem ouvir a parte contrária, 

para o fim de determinar a suspensão da cobrança do débito em debate, 

bem como para determinar à reclamada que se abstenha de efetuar a 

suspensão do serviço de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 

6/34763-3 pelo não pagamento da fatura com vencimento aos 28/01/2019, 

no valor de R$ 341,01, e para determinar a retirada do nome do reclamante 

dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, 

entre outros) com relação ao débito objeto da presente demanda. 

Oficie-se ao cadastro de inadimplentes para exclusão. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 17 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-10.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LEAL MENDONCA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA MAMPRINI CAPISTRANO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, não 

verifico a presença dos requisitos mínimos para concessão da tutela de 

urgência. Não há nenhuma prova segura que faça inferir qual era 

realmente o estado do imóvel antes do início da locação e por ocasião do 

seu término. Os documentos anexados pela reclamante indicam somente o 

estado de conservação do imóvel antes do início da locação. Assim, ao 

menos em princípio, não é possível concluir que tenha a reclamada 

descumprido o contrato ao negar a devolução do título. Mas esse nem 

representa o principal motivo para o indeferimento da tutela de urgência 

almejada. Isso porque não é possível visualizar o requisito do perigo da 

demora, porquanto a medida, aparentemente, é completamente inútil e 

desnecessária. Necessário observar que a reclamante sequer esclarece, 
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na petição inicial, qual o motivo que a levou a concluir pela necessidade de 

restituição do título liminarmente. Embora a reclamante não esclareça qual 

o motivo, é possível inferir que sua pretensão tem como objetivo impedir 

que a reclamada venha a se utilizar do cheque-caução para cobrir 

despesas que a promovente entende que não são por ela devidas. No 

entanto, a medida é claramente inútil, especialmente porque o documento 

não teria utilidade para o locador fazer valer o seu direito de crédito, diante 

da data em que o referido cheque foi emitido. Ora, a permanência do título 

em poder da reclamada somente lhe beneficiaria caso pudesse dele se 

utilizar para compelir a reclamante ao pagamento dos valores 

remanescentes do contrato de locação que entende devidos. 

Considerando que o cheque foi emitido quando do início da locação, no 

mês de março de 2018, evidente que a reclamada não poderá dele se 

utilizar para promover a cobrança desses valores, porque o título já foi 

claramente alcançado pela prescrição. Além disso, a restituição do título à 

reclamante não impediria a reclamada de se utilizar do próprio contrato de 

locação para a cobrança dos valores remanescentes da locação que 

entende devidos. Nesse passo, ainda que a medida pleiteada pela 

reclamante fosse deferida, não haveria qualquer utilidade na providência, 

já que a reclamada poderia se utilizar do próprio contrato de locação para 

promover a cobrança do que entende ser devido; não precisaria se utilizar 

do cheque para essa finalidade. Com essas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO por ora a tutela de urgência 

almejada. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-o também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data de audiência de instrução e julgamento. 

Intime-se o promovente, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução de mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-13.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 
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Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-90.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIDAL MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido se consubstancia na demonstração segura do 

adimplemento do débito em questão, sendo, a princípio, indevida a 

inserção e permanência do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Os documentos do ID 30478963 demonstram que efetivamente 

ocorreu o pagamento dos débitos que ensejaram a inscrição noticiada no 

documento do ID 30478960. Conclui-se se traterem, aparentemente, dos 

mesmos débitos, especialmente tendo em vista a coincidência dos valores. 

Referidos documentos demonstram, inclusive, que a inscrição ocorreu em 

data bem posterior ao pagamento. A se considerar adimplida a obrigação, 

evidentemente foi indevida a inscrição. Portanto, resta satisfatoriamente 

demonstrado, em juízo de rasa cognição, que efetivamente houve o 

adimplemento da obrigação, inclusive antes da inscrição, não podendo, 

por qualquer ângulo, ser considerada legítima a manutenção do nome do 

reclamante nos serviços de proteção ao crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos órgãos de proteção 

ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a 

medida postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o 

débito for desconstituído na sentença, a parte reclamante terá suportado 

um prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for 

julgado improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos 

normalmente sem que isso implique em siginificativo prejuízo à empresa 

reclamada. Nesse passo, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida (CPC, art. 300, § 3º). Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de determinar seja 

excluído o nome do reclamante dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com relação aos 

débitos objeto da presente demanda, lançados pela reclamada. Oficie-se 

para exclusão. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra, 18 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-76.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIRA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1001103-76.2020 VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo 

Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de 

rasa cognição, verifico a presença dos requisitos para concessão da 

tutela de urgência. O reclamante alega que após muita insistência celebrou 

contrato com a reclamada, via telefone, e que posteriormente recebeu 

foi-lhe encaminhado, via correio, o contrato físico. Que após verificar as 

condições do contrato, comunicou a desistência em exercício de direito de 

arrependimento. Pontua que no momento que solicitou o cancelamento, foi 

informada pela atendente que seria cobrada uma multa por quebra de 

fidelidade no valor de R$ 549,00 mais o valor de R$ 64,84, em relação ao 
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plano. Assim, está na iminência de ver seu nome inscrito no cadastro de 

proteção ao crédito, em virtude de cobrança de multa por quebra de 

fidelização. Sustenta, porém, que a multa é indevida, uma vez que desistiu 

do contrato dentro do prazo estabelecido no art. 49, do CDC. A afirmação 

do reclamante, nesta sede, em que o pedido é analisado sob juízo de 

cognição superficial, deve ser tida como verossímil, em virtude da 

aplicação do disposto no art. 6º, VIII, do CDC. A inversão é necessária 

inclusive porque, à reclamante, seria impossível demonstrar a solicitação 

de cancelamento do serviço que gerou a cobrança. Desse modo, 

competirá à empresa reclamada a demonstração de que houve a 

solicitação do cancelamento dentro do prazo de 07 dias, conforme 

afirmado pela reclamante. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada que não houve a 

solicitação do cancelamento, no prazo de 07 dias, bem como a existência 

e validade da multa, a presente decisão poderá perfeitamente ser 

revogada. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, 

tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência de 

débito, o fato de a prova até este momento produzida não ser equívoca, 

bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos potenciais 

prejuízos que o bloqueio de crédito poderá vir a gerar. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Com essas razões, presentes 

os requisitos do art 300 do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a medida de urgência para determinar a suspensão da 

execução do contrato descrito na inicial e para que a reclamada se 

abstenha de efetuar a inscrição do nome do reclamante nos registros de 

banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros) por 

ausência de pagamento do débito referente ao cancelamento do contrato 

do Id 29342875, sob pena de multa fixa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-36.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

DARTORA CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Apresentada a emenda do ID 30406752, verifica-se questão de 

ordem pública que deve ser conhecida de ofício pelo Juízo e que impede o 

processamento do pedido neste Juizado Especial Cível. Cuida-se de 

reclamação aforada no âmbito deste Juizado Especial Cível, onde a parte 

reclamante persegue a rescisão do contrato destacado na petição inicial, 

a declaração de nulidade de uma das cláusulas do contrato, bem como a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

extrapatrimoniais. De início, necessário tecer algumas considerações 

acerca do valor atribuído à causa pela reclamante, que não obedeceu o 

disposto no art. 259, V, do CPC e Enunciado nº 39 do FONAJE. Com efeito, 

conforme disciplina o referido dispositivo, o valor da causa quando se 

pretende a rescisão do negócio jurídico, deve corresponder ao valor do 

contrato, que coincide com o proveito econômico pretendido. No caso dos 

autos, na hipótese de procedência da pretensão inicial, a reclamante se 

verá desobrigada do cumprimento do objeto integral do pacto. Assim, o 

proveito econômico pretendido corresponde à valor integral do pacto, e 

não apenas ao pedido de restituição. Não bastasse, além do valor do 

contrato ser, por si só, superior ao teto estabelecido no art. 3º, I, do CPC, 

a reclamante cumulou pedido de ressarcimento de danos, estimando-os 

em R$ 10.000,00, além de ter formulado pedido para declaração de 

nulidade de cláusula contratual cujo valor foi estimado em R$ 16.500,00. 

Somando-se os pedidos, conforme a regra do art. 259, II, do CPC, 

verifica-se que o valor da causa supera em muito o limite legal 

mencionado. Apenas o pedido de resolução contratual, repita-se, já 

extrapola o limite legal para o processamento do pedido neste Juizado, 

mesmo que se considere unicamente o valor que foi pago pela reclamante 

durante a execução do contrato. A jurisprudência é pacífica no sentido de 

ser o Juizado Especial Cível incompetente em situações desse jaez: 

JECCRS-0015166) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO VALOR DE R$ 135.000,00. O 

VALOR DA CAUSA É O DO CONTRATO E QUE EXCEDE AO TETO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIDE QUE NÃO SE LIMITA AO VALOR DO 

PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE VAI CONFIRMADA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível nº 71004988887, 4ª Turma 

Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RS, Rel. Gisele 

Anne Vieira de Azambuja. j. 29.08.2014, DJ 03.09.2014). 

JECCSP-0001737) AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. Recorrente 

que adquiriu consórcio imobiliário, acreditando ser financiamento. 

Alegação de propaganda enganosa e requerimento para a rescisão 

contratual, restituição da quantia já paga e indenização por danos morais. 

Em contestação, o recorrente aduziu que o recorrido tinha conhecimento 

do contrato que assinou, que não foi enganado, de forma que deve 

cumprir o acordo e está sujeito à restituição dos valores a partir da 

contemplação. A primeira sentença julgou extinto o processo, por falta de 

interesse de agir, com base no artigo 30 da Lei nº 11.795/08, que 

possibilita a exclusão, com restituição das parcelas já pagas. A sentença 

foi anulada, para que o recorrido tivesse oportunidade de comprovar o 

vício no contrato. Após a instrução processual, proferiu-se nova 

sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o 

vício de vontade do recorrido e determinando a restituição dos valores 

pagos pelo recorrido. Em recurso, o recorrente alegou a incompetência 

absoluta do Juízo e carência da ação. No mérito, aduziu que o recorrido 

sabia que o contrato era de consórcio e não de financiamento, de forma 

que ele é válido e a restituição deve obedecer ao que ficou previamente 

acordado. A incompetência do Juízo deve ser reconhecida. Como se 

verifica dos autos, um dos pedidos do autor é a rescisão contratual. Esse 

contrato tem valor superior a 40 salários mínimos, de forma que este Juízo 

é absolutamente incompetente para o julgamento da causa. Recurso 

conhecido para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, 

determinando-se a redistribuição dos autos ao Juízo Comum. (Recurso 

Inominado nº 0000028-16.2014.8.26.9010, Turma Recursal Cível e Criminal 

dos Juizados Especiais/SP, Rel. Flavia de Cássia Gonzales de Oliveira. j. 

23.05.2014). JECCDF-0043211) PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 259, V, DO 

CPC. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRETENSÃO SUPERIOR AO TETO 
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DE ALÇADA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do que dispõe o art. 259, inciso V, do CPC, 

quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa 

corresponderá ao valor do contrato. 2. No caso, não obstante a alegação 

de que o proveito econômico imediatamente colimado estaria limitado aos 

valores que deverão ser restituídos, cuja extensão consubstanciaria 

elemento controvertido entre as partes, contempla o conjunto petitório, 

expressamente, pedido voltado à rescisão do negócio jurídico, de 

expressivo vulto econômico, celebrado pelos litigantes e até então vigente. 

3. Quantificando-se em patamar superior àquele estabelecido no art. 3º, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, o valor do contrato que se pretende 

desconstituir, escorreita se mostra a sentença que, proclamando a 

absoluta incompetência do Juizado Especial Cível, põe fim ao processo, 

sem incursão meritória. Precedentes desta Turma Recursal. 4. Apelo 

conhecido e desprovido. Condenado o recorrente vencido ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ex vi do art. 55 da Lei nº 

9.099/95. (Processo nº 2014.01.1.012744-2 (818295), 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Luis Martius Holanda 

Bezerra Júnior. unânime, DJe 12.09.2014). JECCDF-0042741) JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A DEMANDA. VALOR 

TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 259, V, CPC. APLICABILIDADE. 

ENUNCIADO Nº 39 FONAJE. INAPLICABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. 1. Consoante disposição 

expressa no art. 259, V, do Código de Processo Civil, o valor da causa 

corresponderá ao montante do contrato quando a pretensão tiver por 

objeto a rescisão de negócio jurídico, ainda que a pretensão ressarcitória 

seja inferior a quarenta salários mínimos. Não incidência, na espécie, do 

disposto no Enunciado nº 39, firmado no Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais. Precedentes (Acórdão nº 790581, 20130111163258ACJ, 

Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF; Acórdão nº 761914, 

20130111285883ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA 

FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF). 2. No caso específico da pretensão direcionada à rescisão 

contratual, o valor da causa deverá ser igual ao valor do imóvel 

negociado, pois eventual procedência do pleito requerido libera o 

comprador de sua obrigação de pagar o valor integral do bem, sendo este, 

portanto, o benefício econômico perseguido. 3. Recurso conhecido e 

desprovido. Sentença mantida em razão dos fundamentos dela 

constantes. 4. Recorrente, ora vencida, condenada no pagamento das 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da demanda (art. 55, Lei nº 9.099/95). A exigibilidade 

permanecerá, entretanto, suspensa, nos termos do art. 12 da Lei nº 

1.060/1950, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade 

de justiça. 5. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. 

(Processo nº 2014.09.1.010160-7 (821741), 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Francisco Antônio Alves de 

Oliveira. unânime, DJe 26.09.2014). JECCPR-0008918) DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RECLAMANTE QUE PRETENDE A RESCISÃO DO 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM A 

RECLAMADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 

VEZ QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE O VALOR DE 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. RECLAMANTE, EM SEDE RECURSAL, PRETENDE A REFORMA 

DA SENTENÇA RECORRIDA A FIM DE RECONHECER A COMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS EM PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. 

VERIFICA-SE QUE A PRESENTE DEMANDA TEM COMO CAUSA DE PEDIR A 

RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O ART. 259, INC. II DO 

CPC PRECONIZA QUE QUANDO HOUVER CUMULAÇÃO DE PEDIDOS O 

VALOR DA CAUSA CORRESPONDE À SOMA DO VALOR DE TODOS 

DELES. NOTA-SE QUE O VALOR DA RESCISÃO CONTRATUAL 

CORRESPONDE AO VALOR DO IMÓVEL, OU SEJA, R$ 129.934,00. 

SOMADO A ESSE VALOR, TEM - SE O VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. É EXPLÍCITO QUE O 

VALOR DA CAUSA DA PRESENTE DEMANDA ULTRAPASSA O VALOR DE 

40 SALÁRIOS MÍNIMOS, DE MODO QUE O JUIZADO ESPECIAL NÃO É 

COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA, 

NOS TERMOS DO ART. 3º, INC. I DA LEI FEDERAL Nº 9.099/1995. 

SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO 

A EMENTA COMO VOTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(Processo nº 0022630-02.2014.8.16.0014/0, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais/PR, Rel. Fernando Swain Ganem. unânime, Publ. 

10.12.2014). Assim sendo, o valor da causa supera o limite previsto no 

art. 3º, I, da Lei 9.99/95, falecendo o Juizado Especial Cível de 

competência para processamento e conhecimento dos pedidos. Ante o 

exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, 

determinando seu consequente arquivamento. Sem custas, diante do que 

estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 18 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86258 Nr: 56-61.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIMAR LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais na proporção de 25% 

(vinte e cinco por cento), a que foi condenada, no importe de R$ 141,25 

(cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos),nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

103,35 (Cento e três reais e trinta e cinco centavos) para recolhimento da 

guia de custas judiciais e R$ 37,90 (Trinta e sete reais e noventa 

centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Ficando 

cientificados de que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002531-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para se manifestar acerca 

das correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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IVETE DE SOUZA MALHEIROS E CIA LTDA. - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO IRRIGACOES LTDA - ME (REU)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para se manifestar acerca 

da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004411-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE RESENDE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIANO SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para se manifestar acerca 

da devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003722-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DE FATIMA STEGARIBE (AUTOR(A))

JORGE STEGARIBE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULCIMAR ZUCHI OAB - RS70078-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO FERREIRA SOARES (REU)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para se manifestar acerca 

da devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004621-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BLANC DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL SE MANIFESTE, ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002144-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL SE MANIFESTE, ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

APORTADA AO FEITO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95283 Nr: 2120-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE FERREIRA DE MATTOS 

- OAB:MT/6.233-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO 

DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos autos 

para o dia 28/05/2020 às 16h00min.

II. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 156530 Nr: 3818-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.194-A

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE em todos os seus termos a presente 

ação para o fim determinar a liberação do veículo GM/ASTRA placa 

ILY5522, quanto à penhora realizada na ação de execução 

1919-23.2011.811.0045.Sem custas e cada parte deve arcar com os 

honorários do próprio patrono, destacando que a penhora somente 

ocorreu pela inércia do próprio Embargante em finalizar a transferência do 

bem. E isso causou o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, e pelo 

princípio da causalidade, não é a Embargada que deve suportar o ônus da 

sucumbência.A fim de evitar novas ações judiciais com bloqueio do 

veículo, oficie-se com efeito de comunicação de venda do veículo, à 

agência local do CIRETRAN, para constar que o veículo GM/ASTRA placa 

ILY5522, RENAVAM 00833495755 foi vendido para JOSÉ VIEIRA NETO, 

CPF 187.587.112-87, com endereço na Av. dos Eucaliptos, quadra 25, lote 

13, n. 3860, Jardim Amazonas II, Lucas do Rio Verde-MT, constando que a 

venda ocorreu em 10/01/2017 pelo valor de R$ 15 mil. Destaco que o ato 

de transferência deverá ser formalmente realizado pelo Embargante 

oportunamente, vez que o ofício aqui descrito tem efeito apenas de 

comunicação de venda.Remeta-se cópia desta decisão ao 

apenso.P.R.I.C.Lucas do Rio Verde-MT, 12 de março de 

2020.MAGISTRADO C. L. FURIM

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102519 Nr: 22695-39.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, IRMÃOS FISCHER S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO, ALLIANS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33.389/PR, EUCLIDES DA SILVA JUNIOR - OAB:11.097/SC, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:MT 8506-A, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO 

DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos autos 

para o dia 28/05/2020 às 15h00min.

II. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82325 Nr: 1684-22.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES NERES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA - EPP 

"FOGOS SOL", REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIAN ARNALDO DE MELO 

FRANCO - OAB:53.109

 Vistos etc.

I. Atento ao disposto na PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO 

DE 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência aprazada nos autos 

para o dia 28/05/2020 às 14h00min.

II. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000599-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BASSANI EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Visto. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO, COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E/OU EVIDENCIA EM CARÁTER LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTES proposta por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS BASSANI LTDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

objetivando, liminarmente, que seja concedida tutela de urgência 

determinado a suspensão/cancelamento da inscrição do nome da 

Requerente no SERASA, que tem por objeto a fatura do mês de agosto de 

2019, com vencimento na data de 28/08/2019, no valor de R$8.695,72 (oito 

mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos). Com a 

inicial juntou documentos, conforme se vê dos ID’s anexos. No ID n.º 

29128003 juntou comprovante de depósito judicial, no valor da fatura ora 

questionada (ID n.º 29012640). Vieram os autos conclusos. É breve o 

relato. Fundamento. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a Requerente conseguiu demonstrar ‘prima 

facie’ a probabilidade de seu direito. Vislumbra-se que o valor discutido é 

proveniente de multa de rescisão contratual, que a Requerente considera 

indevida. A fim de comprovar o seu direito, a Autora juntou documento que 

comprova que seu nome está inscrito em cadastro de inadimplentes por 

suposta dívida tida com a Requerida (ID n.º 29013597). Juntou também, o 

instrumento contratual, demostrando a relação jurídica existente entre as 

partes e a data da contratação ocorrida em agosto de 2014 (ID n.º 

29012639), bem como o documento que comprova a portabilidade das 

linhas para operadora Claro no ano de 2019 (Id. 29013592), além da fatura 

que identifica os serviços remanescentes cobrados e da multa gerada 

pela rescisão do contrato (ID n.º 29012640). Ao analisar o contrato acima 

mencionado, verifica-se que fora pactuado em agosto de 2014 e, 

conforme consta em seus termos, no campo “Vigência de Contrato”, a 

parte autora teria como tempo mínimo de permanência, de “12+12” meses, 

portanto, ao menos em exame de cognição sumária, não seria cabível a 

requerida cobrar, multa pela rescisão contratual, haja vista já ter escoado 

o tempo de fidelização. Ainda, no ID n.º 29128003, a Requerente juntou 

comprovante de depósito judicial, no valor total da fatura ora questionada 

(ID n.º 29012640), demonstrando assim, a sua boa-fé, podendo, em caso 

de declaração de exigibilidade da multa, ser usado para ressarcir eventual 

débito existente. No caso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, encontram-se nos efeitos nefastos que a inscrição como 

inadimplente pode causar na vida da Requerente, visto que por ser uma 

empresa necessita ter o seu nome limpo junto à praça, para contrair 

empréstimos e fazer compras a prazo, que são indispensáveis ao bom 

funcionamento de qualquer pessoa jurídica. Assim, CONCEDO A LIMINAR 

PLEITEADA com o fim de determinar que a Requerida retire o nome da 

Requerente no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA) por divida 

decorrente da Fatura com data de vencimento para o dia 28.08.2019, no 

valor de R$ 8.695,72 (oito mil seiscentos e novena e cinco reais e setenta 

e dois centavos), constante do ID n.º 29012640. OFICIE-SE ao 

SPC/SERASA para que cumpra a liminar acima concedida (documento Id. 

29013597). Ressalte-se que não há risco de irreversibilidade da conduta, 

pois, a qualquer momento poderá ser revogada esta decisão, não violando 

o prescrito no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. Assim, designo 

audiência de conciliação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 23 de abril de 2020, às 

14h30min. Intime-se a parte autora através de seus advogados. Cite-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do 

CPC), para comparecerem ao ato designado. A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não comparecimento injustificado do 

autor ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Determino que a Autora junte 

nova cópia de contrato, afim de melhor instruir o feito, pois há algumas 

paginas que encontram-se ilegíveis. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de março de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002747-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (EXEQUENTE)

LIANA MARA COCCO (EXEQUENTE)

JOCI PICCINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002747-21.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: JOCI PICCINI, FABIA CAROLINA 

MORETTO RIZZATO RODRIGUES, LIANA MARA COCCO EXECUTADO: 

LEANDRO MUSSI Vistos, etc. VISTOS. Recebo o Cumprimento de 

Sentença e aditamento constante do Id. 21721483. Inicialmente condiciono 

o cumprimento da decisão a comprovação do pagamento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada do 

comprovante, certifique-se e cumpra a decisão a seguir: Intime-se a parte 

devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido de custas, consignando, que caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida (CPC, art. 523, § 3º). Transcorrido o prazo acima sem o devido 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou nova intimação, para que o devedor apresente nos próprios 

autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto Processual 

Civil. Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do 

valor da causa. No mais, certifique-se a Sra. Gestora, nos autos físicos 

originários, o número do presente cumprimento de sentença e sua forma 

de tramitação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 18 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito em Substituição Legal
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001470-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. H. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. D. R. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS PROCESSO n. 1001470-67.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Saúde]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: DAVI GERMANO HARTMANN Endereço: RUA MANGUEIRA, 

49, JARDIM PRIMAVERA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do representante o 

Ministério Público Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como 

fiscal da ordem jurídica (art. 178 do CPC), conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001116-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR DEMARCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1001116-47.2016.8.11.0045 

AUTOR: RONALDO CESARIO DA SILVA RÉU: VALMOR DEMARCO Vistos. 

1. A gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já 

que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade do(a)(s) 

autor(a)(es) em suportar as despesas processuais. Com efeito, 

compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

da dicção da petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos 

que detém a capacidade de demonstrar que a(o) requerente não se 

enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado 

o valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada(o) do 

acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. No caso, o(a)(s) autor(a)(es) foi intimado a 

proceder com a apresentação de elementos que comprovassem sua 

condição de necessitado, inclusive, e se o caso, comprovante de renda 

além de juntar aos autos declaração de hipossuficiência, entretanto não 

restou suficientemente demonstrada a alegação de miserabilidade, o que 

afasta o quadro de hipossuficiência traçado pela legislação de regência. 

2. Assim, indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado. 3. Intime-se, 

portanto, a autora para, no prazo de dez dias, emendar a inicial, dando 

atendimento aos ditames legais, inclusive recolhendo as correspondentes 

custas processuais, sob pena de seu indeferimento, consoante dispõe o 

artigo 231, parágrafo único, do CPC. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Março de 2017. Gleidson de Oiveira Grioste Barbosa Juiz 

de Direito (Assinaturda Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001116-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR DEMARCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1001116-47.2016.8.11.0045 

AUTOR: RONALDO CESARIO DA SILVA RÉU: VALMOR DEMARCO Vistos. 

1. A gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já 

que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade do(a)(s) 

autor(a)(es) em suportar as despesas processuais. Com efeito, 

compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

da dicção da petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos 

que detém a capacidade de demonstrar que a(o) requerente não se 

enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado 

o valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada(o) do 

acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. No caso, o(a)(s) autor(a)(es) foi intimado a 

proceder com a apresentação de elementos que comprovassem sua 

condição de necessitado, inclusive, e se o caso, comprovante de renda 

além de juntar aos autos declaração de hipossuficiência, entretanto não 

restou suficientemente demonstrada a alegação de miserabilidade, o que 

afasta o quadro de hipossuficiência traçado pela legislação de regência. 

2. Assim, indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado. 3. Intime-se, 

portanto, a autora para, no prazo de dez dias, emendar a inicial, dando 

atendimento aos ditames legais, inclusive recolhendo as correspondentes 

custas processuais, sob pena de seu indeferimento, consoante dispõe o 

artigo 231, parágrafo único, do CPC. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Março de 2017. Gleidson de Oiveira Grioste Barbosa Juiz 

de Direito (Assinaturda Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004727-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO THIAGO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA ACERCA DA 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, AGENDADA PARA O DIA 22 DE JULHO DE 

2020 A PARTIR DA 08:30 HORAS, POR ORDEM DE CHEGADA. A PERÍCIA 
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SERÁ REALIZADA NESTA CIDADE, NO CENTRO MÉDICO CÉSPEDES 

LOCALIZADO NA AVENIDA MATO GROSSO 1091, BAIRRO CENTRO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000812-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HANILTON ABREU CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000812-09.2020.8.11.0045 REQUERENTE: HANILTON ABREU CARDOSO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença 

proposta por Hanilton Abreu Cardoso em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra, em 

síntese, que é segurado do requerido em razão do contrato de trabalho 

junto à empresa “Eco Forest Florestal Ltda”, conforme documentação 

anexada aos autos. Narra, ainda, que está acometido de enfermidade 

diagnosticada como tendinopatia no supraespinhal no ombro direito com 

alterações degenerativas na articulação acromiocravicular, caracterizado 

por redução no espaço articular e leve hipertrofia da extremidade 

clavicular, conforme exames anexados. Aduz que teve que ser afastado 

de suas atividades laborais de 04.11.2019 a 13.02.2020, tendo pleiteado 

auxílio doença junto ao requerido, o que foi indeferido sob o argumento da 

ausência de constatação de incapacidade laborativa. Assevera que após 

o indeferimento do auxílio pleiteado tentou retornar ao trabalho mesmo sem 

condições, contudo, foi considerado inapto, razão pela qual postula a 

concessão do auxílio doença. É O RELATÓRIO. DECIDO. A fim de subsidiar 

a análise do requerimento de tutela de urgência, postergo-a para após a 

realização de perícia médica, haja vista a necessidade de elementos de 

prova acerca da incapacidade laborativa alegada. Assim, considerando o 

que dispõe o teor do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS, determino a realização de prova pericial médica. 

Outrossim, nomeio para exercer a função de perito, o médico Rodrigo 

Mustafá de Albuquerque (CRM/MT 7689), o qual deverá apresentar o 

laudo pericial no prazo de 20 (vinte) dias a partir da realização da perícia, 

prorrogado por igual período desde que devidamente justificado a 

necessidade. Arbitro honorários periciais na quantia de R$ 500,00 

(quinhentos reais), os quais serão arcados pela Justiça Federal, 

consignando-se desde já a expedição de pagamento após a juntada do 

laudo pericial. Designo a perícia médica para o dia 12.05.2020 às 

12h50min, a qual será realizada na clínica Hasegawa, situada na Av. Mato 

Grosso, nº 1.818 – Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT. 

Consigno que o requerente deverá comparecer ao local da perícia na data 

agendada independentemente de intimação. Com a juntada do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, do CPC. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 335, inciso III, com as advertências do 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Ademais, deixo de designar 

audiência de conciliação haja vista que o requerido já manifestou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato. Certificado o decurso do prazo de 

resposta e de manifestação acerca da perícia médica, à conclusão. 

Encaminhem-se cópia integral da petição inicial e dos documentos que a 

acompanham para o perito via e-mail (rodrigomust@hotmail.com). Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 13 de março de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003691-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILCO AMANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE JUNTE AOS AUTOS ATESTADO E 

LAUDO ATUALIZADO DA NEUROLOGIA PARA QUE O DOUTO PERITO 

POSSA CONCLUIR A PERÍCIA, CONFORME ID. 30139339.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003073-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BARBERO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE, QUERENDO, MANIFESTE-SE 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS, NO PRAZO DE 15 

DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 15465 Nr: 1371-08.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDECIR STATZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido formulado pelo Exequente e determino 

a inclusão do nome do Executado nos órgãos restritivos de crédito, quais 

sejam SERASA e SPC, em razão do débito fiscal no presente 

feito.Oficie-se aos órgãos restritivos de crédito, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, incluam o nome do executado na lista de registros da SERASA 

e do SPC, arquivando-se os autos provisoriamente pelo prazo de 01 (um) 

ano.Advirta-se o Executado que caso requeira o cancelamento do 

protesto, deverá comprovar nos autos a quitação integral da obrigação, 

nos termos do art. 517, § 4.º do Código de Processo Civil.Em caso de 

diligência negativa, intime-se o exequente para requerer o que entende de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 29102 Nr: 3083-28.2008.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:MT/6.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens da parte executada até o 

valor total do débito exigível, devendo ser comunicada a decisão aos 

órgãos e entidades que promovam o registro de transferências de bens, 

em especial o de imóveis (CRI's locais e da capital), por meio da Central 

Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Intime-se o executado para, no prazo de 10 dias, indicar quais são e onde 

se encontram os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, além 

dos bens indicados à fl. 242v, apresentando, inclusive, prova da 

respectiva propriedade, sob pena de sua conduta comissiva ou omissiva 

ser considerada ato atentatório a dignidade da jurisdição, além de multa no 

importe de 3% (três por cento), que se reverterá em proveito da parte 

exequente, nos termos do artigo 774, V e Parágrafo Único do CPC.

Defiro o pedido retro a fim de autorizar a penhora online, nos termos da 
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decisão de fl. 237.

Após, manifeste-se o exequente, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 123046 Nr: 2102-18.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ANDERSON SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURITANIA MOURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13.458-A

 Vistos etc.O exequente pugnou pela penhora dos créditos financeiros 

porventura existentes em nome da executada.No que tange à pretensão 

de penhora de valores porventura existentes em conta corrente do 

Executado, observo que se afigura plenamente cabível, diante do que 

dispõem atualmente os artigos 835, I, e 854 do Código de Processo Civil, 

(...)"Consoante se verifica por meio dos dispositivos legais acima 

transcritos, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.Diante da realidade processual, viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

da devedora.Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, no 

valor de R$ 51.186,41 (cinquenta e um mil cento e oitenta e seis reais e 

quarenta e um centavos ), depositados em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras em nome do Executado (CPF 031.634.511-36), por 

meio do sistema BACEN/JUD.Sendo confirmado o bloqueio de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome da Executada, intime-o acerca 

do bloqueio de valores, nos termos do artigo 854, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação e 

devidamente certificado, oficie-se à conta Única do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.Caso a tentativa de BACENJUD reste 

infrutífera ou insuficiente, defiro o pedido apresentado à fl. 124 e 

determino a realização de busca de bens em nome do Executado via 

RENAJUD.Em caso de diligência negativa, intime-se o exequente para 

requerer o que entende de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5214 Nr: 1324-10.2000.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MARCONDES DE SOUZA, OSMIR 

AGUIAR CAMPOS, LOJAS ANONIMATO MODAS, LOJAS VALVAGLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de providenciar o pagamento 

dos emolumentos cartórarios, conforme fls. 286.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81461 Nr: 675-25.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO REGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUIMOVEIS ARQUITETURA E IMOBILIARIA 

LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERA -CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:MT 10.134, CARLOS HILDE J. MELO SILVA - 

OAB:OAB-MT 8228, DIEGO MARTIGNONI - OAB:65244-RS

 Certifico que, intimo o advogado da Caixa Economica dr. Diego Martignoni, 

oab nº 65244/RS, da sentenca abaixo transcrita.Vistos etc.

As partes entabularam acordo, conforme se verifica às fls. 282/284, 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa dos objetos 

jurídicos perseguidos no presente feito, e, em consequência, eliminar a 

demanda.

 É o relato necessário. Decido.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO por sentença o acordo apresentado 

pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, III, do Código de Processo Civil.

Homologo ainda a renúncia do prazo recursal.

 Ficam as partes dispensadas de eventuais custas processuais 

remanescentes, de acordo com o disposto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Defiro pedido de fl. 285. Proceda-se a Secretaria Judicial com a 

vinculação do valor depositado à fl. 248/249 e intime-se a Caixa 

Econômica Federal para que, no prazo de 10 dias, indique conta para 

transferência dos valores.

Transitada em julgado, procedam-se as baixas pertinentes e arquive-se os 

autos. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 34523 Nr: 15-02.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT/10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito.

Não havendo manifestação do patrono, intime-se pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 25405 Nr: 3228-21.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito.

Não havendo manifestação do patrono, intime-se pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 119199 Nr: 76-47.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DE JESUS SILVA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16.780

 Vistos.

Conforme se infere dos autos a parte requerida efetuou o depósito do 

valor da condenação de forma espontânea, sendo que referida quantia foi 

devidamente liberada para a parte requerente através do respectivo 

alvará judicial (fl. 137).

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da quitação da obrigação, sendo certo que eventual 

inércia será interpretada como adimplemento da obrigação e os autos 

serão extintos pelo pagamento.

Decorrido o prazo, havendo ou não manifestação, voltem os autos 

conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005248-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELCILEIA SARMENTO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005248-79.2018.8.11.0045 AUTOR(A): ELCILEIA SARMENTO PINHEIRO 

REU: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Vistos etc. Trata-se 

de ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais proposta por Ercileia Sarmento Pinheiro em desfavor de 

Centrais Elétricas do Pará S.A - CELPA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Narra a requerente, em síntese, que constatou a existência de 

02 (dois) restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívidas 

indevidas e que já propusera a medida judicial correspondente a outra 

restrição. Narra, ainda, que não é devedora contumaz e que foi 

surpreendida com a restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito sem que tenha havido qualquer notificação prévia. Por fim, relata 

que embora tenha solicitado a exclusão da restrição indevida, a requerida 

permaneceu inerte. Diante do exposto, requer a concessão de tutela de 

urgência para suspender a cobrança e a baixa da restrição junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, sendo ao final confirmada a tutela 

pretendida com a condenação da requerida para declarar a inexistência 

do débito e ao pagamento de indenização. Juntou os documentos que 

entendeu pertinentes. É O RELATÓRIO. DECIDO. Admito a emenda à inicial. 

A concessão de tutela provisória de urgência, conforme preceitua o artigo 

300, §2º, do Código de Processo Civil, é possível, desde que presentes a 

relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte 

requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito. No caso 

em tela, constato em sede de cognição sumária a verossimilhança dos 

fatos narrados, uma vez que os documentos juntados aos autos 

corroboram com as alegações expedidas, o que justifica a concessão da 

tutela de urgência postulada. Nesse sentido, a requerente juntou o 

comprovante o comprovante de inserção da restrição junto ao órgão de 

proteção de crédito (ID 16892462), o que evidencia a probabilidade do 

direito alegado. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo se consubstancia na manutenção da restrição do nome da 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida 

indevida, o que poderá acarretar em inúmeros constrangimentos e 

prejuízos à rotina da vida cotidiana. Ademais, não vislumbro na concessão 

da tutela provisória almejada o perigo da irreversibilidade, pois a medida 

pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo desde que surjam 

novos fatos aptos a autorizá-lo nos termos do art. 296 do CPC. Diante do 

exposto, defiro a tutela provisória de urgência para determinar que a 

SERASA EXPERIAN proceda à imediata exclusão da restrição em nome da 

requerente do cadastro de inadimplentes referente ao contrato nº 

0020154050715068, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência 

de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a partir do 6º dia contados de sua intimação. 

Consigno, ainda, que o requerido se abstenha de reinserir a requerente 

nos cadastros de restrição ao crédito pela dívida discutida nestes autos 

até o deslinde do processo, sob pena de incorrer em multa diária nos 

moldes já estipulados. Outrossim, cite-se e intime-se a Requerida para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação designada 

para a data de 02.06.2020 às 09h00min, preferencialmente acompanhados 

de Advogado(a) ou Defensor Público. O não comparecimento injustificado 

da parte Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 18 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003985-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CONCEICAO ZOTTIS BOSCOLI (REQUERENTE)

ANA CAROLINA BOSCOLI (REQUERENTE)

GUSTAVO AUGUSTO BOSCOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO BOSCOLI NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003985-12.2018.8.11.0045 REQUERENTE: DENISE CONCEICAO ZOTTIS 

BOSCOLI, ANA CAROLINA BOSCOLI, GUSTAVO AUGUSTO BOSCOLI 

REQUERIDO: ALFEO BOSCOLI NETO Vistos etc. Diante da expressiva 

quantidade de veículos cuja transferência é pretendida pelo inventariante, 

mais de 30 (trinta), indefiro o pedido formulado no Id. 28411291, enquanto 

não for dado integral cumprimento à determinação constante do Id. 

26712583, quanto à informação sobre a existência de débitos e a 

indicação de credores. Intimem-se. Lucas do Rio Verde, 18 de março de 

2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-95.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MOMOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Intimação das partes para comparecerem à perícia médica, agendada para 

o dia 25/05/2020, as 15:40 horas, na clínica Hasegawa, localizada na 

avenida Mato Grosso, 1818, bairro Jardim das Palmeiras, em frente ao 

hospital São Lucas .

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006331-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UANDERSON TEIXEIRA CABRAL (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001270-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON JOSE DAMASIO (EXECUTADO)

JOSE NATALINO DAMASIO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000703-92.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA OAB - MT146474-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MEZZOMO TOSCANO (REQUERIDO)

GILMAR LUIZ TOSCANO (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005009-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR RAMIRES (EXECUTADO)

HIDRAUFORT PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARIA JOSE DE LIMA RAMIRES (EXECUTADO)

FREDERICO DE LIMA RAMIRES (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência. Bem como, para que apresente memória de 

cálculo atualizada da dívida e indique bens que compõem o acervo 

patrimonial dos executados Hidraufort e Serviços Hidráulicos Ltda e Almir 

Ramires, passíveis de constrição judicial.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002447-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT (EXECUTADO)

GILSON TOZZI BELMONT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002447-30.2017.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com a finalidade de especificar se o executado, devidamente 

intimado sobre a penhora parcial de dinheiro, apresentou manifestação 

e/ou impugnação. Não subsistindo manifestação, Determino a conversão 

da quantia em dinheiro, objeto da penhora, em pagamento parcial da dívida. 

Expeça-se alvará de liberação. Intime-se a exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente cópia da matrícula atualizada do imóvel que 

pretende ver penhorado. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de março de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002434-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRI SAMUEL MARTINELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002434-65.2016.8.11.0045. Com espeque no conteúdo 

normativo do art. 882 c/c art. 879, inciso II, ambos do Código de Processo 

Civil, Determino a realização de leilão judicial eletrônico, para efeito de 

satisfazer a dívida. Considerando-se que não subsiste corretor ou leiloeiro 

público, regularmente credenciado na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

com base no conteúdo do art. 880, § 4.º e art. 883, ambos do Código de 

Processo Civil, Nomeio para promover o leilão do bem, objeto do ato de 

penhora, a leiloeira oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, que deverá ser 

intimada acerca da nomeação, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste no processo e indique data para a realização do ato processual. 

Fixo o percentual de 5% sobre o valor da arrematação, a título de 

comissão ao leiloeiro, que deverá ser liquidada pelo arrematante. Para a 

hipótese de não-realização do leilão, fruto de pedido formulado pelas 

partes litigantes, acordo ou quitação do débito, ao leiloeiro caberá, a título 

de comissão, o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da 

avaliação, que deverá ser pago pelo executado/devedor. Os interessados 

deverão cadastrar-se, de maneira prévia, no portal eletrônico, para que 

participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações 

solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos 

diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de 

modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. O leilão judicial 

deverá se efetivar em dois pregões, realizados em um único dia, com 

intervalo de uma hora entre o primeiro leilão e o segundo ato processual. O 

lance mínimo do leilão, em qualquer dos pregões, será de 60% do valor da 

avaliação [art. 880, § 1.º, art. 885 e art. 891, todos do Código de Processo 

Civil]. Com base no conteúdo normativo do art. 880, § 1.º, art. 885 e art. 

895, todos do Código de Processo Civil, Estabeleço, como condições de 

pagamento, que: a) o pagamento à vista deverá se concretizar no prazo 

de até 24horas após a conclusão do leilão; b) o interessado em realizar a 

aquisição do bem objeto da penhora, de forma parcelada, poderá 

apresentar proposta, por escrito, ao leiloeiro: b.1) até o início do primeiro 

leilão, por valor não inferior ao da avaliação; b.2) até o início do segundo 

leilão, por valor não inferior a 60% da avaliação. As propostas de 

parcelamento deverão compreender o pagamento de pelo menos 25% do 

valor do lance à vista no prazo de 24horas e o saldo remanescente em 

trinta prestações mensais. O arrematante deverá, no caso de proposta de 

pagamento parcelado, oferecer caução idônea, como garantia da 
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execução, até a quitação integral da derradeira parcela [art. 895, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. A arrematação se condiciona à cláusula 

resolutiva expressa, que deverá constar da carta, de maneira que será 

resolvida, para o caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, 

restabelecendo-se a propriedade do executado ou do terceiro garantidor. 

No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 

multa de 10% sobre a totalidade da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas [art. 895, §§ 4.º e 5.º do Código de Processo Civil]. O 

pagamento à vista prevalecerá sobre todas as propostas de liquidação 

parcelada [art. 895, § 7.º do Código de Processo Civil]. Expeça-se edital de 

leilão judicial [art. 886 do Código de Processo Civil]. Intime-se a executada, 

por meio de seu advogado constituído [art. 889, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de março de 

2013. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000964-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. N. (REU)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. L. C. (REU)

J. C. G. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer o endereço 

completo atualizado da requerida, bem como seu telefone, para 

cumprimento integral da decisão ID 11925123, uma vez que foi devolvido 

negativo o mandado expedido (ID 29710675).

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001227-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001227-89.2020.8.11.0045. Proceda-se à intimação da 

executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente 

impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002602-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. T. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001157-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONAIRES MARQUES E MARQUES LTDA - ME (EXECUTADO)

GILDERSON DONAIRES MARQUES (EXECUTADO)

 

INTIMO a Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento no feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004830-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE INES KAISER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004830-15.2016.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002091-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002091-64.2019.8.11.0045. Intime-se a requerente, através 

do advogado constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste a respeito do pedido de homologação do acordo e decline se 

houve a quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto à extinção do processo pela transação. Depois, 

venham conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000202-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO(A))

SUELI APARECIDA CONCEICAO OAB - 009.775.051-46 (REPRESENTANTE)

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000202-41.2020.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação do executado, 

mediante a expedição de carta precatória, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, acrescido de custas 
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judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, 

independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) na expedição de 

mandado de penhora e avaliação de bens [art. 523, § 3.º do Código de 

Processo Civil]; c) na realização de apontamento de protesto da decisão 

judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes [art. 517 e 

art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 18 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001293-69.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTEMIO GAFURI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001293-69.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de março de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001430-51.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EGLE FAVARO VALONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001430-51.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de março de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001522-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVANIR CONTATO (EXECUTADO)

MOLIN TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

FABIO LUIZ DAL MOLIN (EXECUTADO)

KEZIA CHRISTINA RODRIGUES DAL MOLIN (EXECUTADO)

 

INTIMO a Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento no feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002508-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE ALEXANDRE MATTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006062-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA SILVA DOS REIS (REQUERIDO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001927-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA MARIA PANOSSO KREIN (EXECUTADO)

CK TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

CELSO KREIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001927-07.2016.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com a finalidade de atestar se os executados CK Transportes 

Ltda e Celso Krein, devidamente citados (evento nº 19969389), veicularam 

embargos e/ou manifestação. Intime-se a exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente cálculo atualizado da dívida e promova a 

citação da executada Iara Maria Panosso Krein. Após, voltem conclusos 

para análise do pedido de penhora/arresto de bens. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002706-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DO AMARAL FELISBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 827.411.589-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002706-54.2019.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito médico. Cumpra-se integralmente a decisão judicial 

encartada no evento nº 20744613. Tão logo apresentado o estudo 

socioeconômico, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, se manifestem [art. 477, §1º do Código de Processo Civil]. 

Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

18 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 466 de 1019



Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004353-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI IVANES GEHRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004353-84.2019.8.11.0045. Com espeque no conteúdo 

normativo do art. 915, § 2.º, inciso II e §4.º do Código de Processo 

Civil/2015, Relego para momento posterior a análise do pedido formulado 

pela exequente (evento nº 24544113) e Determino que se expeça oficio 

ao Juízo Deprecante, com a finalidade de: a) proceder à comunicação a 

respeito da efetivação da citação do executado; b) solicitar informações 

sobre o ajuizamento de embargos à execução. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004894-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DYSON ALLEN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004894-54.2018.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000145-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA REIS DA SILVA OAB - 032.592.212-80 

(REPRESENTANTE)

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003156-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMERE CARVALHO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003156-94.2019.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001483-32.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR RAMOS JACINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001483-32.2020.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

normativo do art. 321 do Código de Processo Civil/2015, Determino que a 

parte requerente promova a emenda da petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, com o objetivo de apresentar/exibir, sob pena de 

indeferimento da exordial: a) a sentença proferida no processo cível n.º 

1951-86.2015.811.0045, código 106249; b) o contrato firmado pelas 

partes; c) prova da inscrição do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes e do protesto do título que pretende sustar. No mesmo 

prazo, o autor deverá juntar declaração de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento do benefício da justiça gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 

18 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000200-71.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA CONCEICAO OAB - 009.775.051-46 (REPRESENTANTE)

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO(A))

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO(A))

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000200-71.2020.8.11.0045. Cite-se o devedor para que, no 

prazo de 03 (três) dias, concretize o pagamento integral da dívida 

alimentar, comprove que já o fez ou justifique a impossibilidade de realizar 

a quitação [art. 528 do Código de Processo Civil], sob pena de protesto da 

decisão judicial e de decretação da prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses [art. 528, § 3.º do Código de Processo Civil]. As prestações 

vencidas durante o trâmite da execução serão incluídas no saldo devedor, 

para fins de quitação [art. 528, § 7.º do Código de Processo Civil; Súmula 

n.º 309 do STJ]. Exaurido o prazo para pagamento, intime-se a exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste. Concedo à 

exequente o benefício da assistência judiciária gratuita. O processo 

deverá tramitar em segredo de justiça [art. 189, inciso II do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000582-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO MONTEIRO SAMPAIO OAB - PR36961 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAILTON BOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000582-64.2020.8.11.0045. Intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento das 

despesas de distribuição da carta precatória, sob pena de devolução da 

missiva. Após, com o pagamento, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado. Depois, com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 18 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117949 Nr: 8383-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARTINS DA CONCEIÇÃO, CREUZA LUIZ 

DA SILVA, PAULO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IRACEMA SILVA, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - 

OAB:RO/4461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora/inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84037 Nr: 3549-80.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Exequente para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006276-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDERVANI LIMA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006276-48.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença, auxílio-acidente ou a aposentadoria por invalidez com 

base, exclusivamente, em atestados médicos particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

[CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser 

contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que seja submetida ao exame médico. Intimem-se as 

partes litigantes para que, caso queiram, apresentem quesitos, indiquem 

assistentes técnicos e arguam o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. 

Apresento os dados gerais e os quesitos unificados previstos no Anexo 

da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a 

serem respondidos pelo ‘expert’. I – DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) 

Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS GERAIS DO(A) 

PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) 

Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação técnico-profissional III – 

DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) Perito Médico 

Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e 

CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do 

Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – HISTÓRICO 

LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) Tempo de 

profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de atividade e) 

Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de 

afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME CLÍNICO E 

CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. VI – QUESITOS 

ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE Quesitos específicos para as hipóteses 

de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe 

auxílio-acidente e pretende o recebimento de auxílio-doença: a) O(a) 
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periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique 

redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? b) Se houver lesão ou 

perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer 

natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o 

fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. c) O(a) periciado(a) apresenta 

sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de 

maior esforço na execução da atividade habitual? d) Se positiva a 

resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas 

pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções 

habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de 

cura? e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está 

mantida? f) A mobilidade das articulações está preservada? g) A sequela 

ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações 

discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999? h) Face à sequela, ou 

doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa 

reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido 

de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o 

exercício de qualquer atividade? Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005041-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSA SALETE BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005041-46.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

marido da autora como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Além disso, o longo tempo transcorrido desde a data do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado, em 16/12/2016 (ID 

24850186, pág. 1), fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, de modo a tornar incabível, também por esse 

motivo, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

buscada. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 

de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006149-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRONI FATIMA PASTORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006149-13.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

marido da autora como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 

de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, REDESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 08/05/2020, às 08h30min. Lucas do 

Rio Verde - MT, 18 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA TEODORA FRAZAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - 031.326.005-20 

(PROCURADOR)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, REDESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 08/05/2020, às 09h. Lucas do Rio 

Verde - MT, 18 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003606-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, REDESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 08/05/2020, às 09h30min. Lucas do 

Rio Verde - MT, 18 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO MAZETTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOTIER WOLFF OAB - MT0016847A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE JULIA BONFIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, REDESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 08/05/2020, às 10h. Lucas do Rio 

Verde - MT, 18 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003397-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELSEMIN BERTI FRIZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, REDESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 08/05/2020, às 10h30min. Lucas do 

Rio Verde - MT, 18 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAN JOSE DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULT CARD CARTOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, REDESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 08/05/2020, às 11h. Lucas do Rio 

Verde - MT, 18 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004759-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZIEGLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IRAN SILVA NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004759-42.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: JOSE ZIEGLER EXECUTADO: 

JOSE IRAN SILVA NUNES Vistos. Considerando que o dinheiro é o primeiro 

item no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com 

fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste instante, o 

comando de bloqueio do valor da dívida R$ 11.263,50 (onze mil duzentos e 

sessenta e três reais e cinquenta centavos) em conta bancária e 

aplicações financeiras da parte executada JOSE IRAN SILVA NUNES 

(CPF: 150.193.573-91), através do sistema BACENJUD. Existindo saldo 

bancário disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se 

com providências necessárias para a imediata vinculação neste processo 

dos valores transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema 

BACENJUD como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo 

negativa ou insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, 

proceda-se também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de 

encontrar veículos disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome 

do devedor e sem restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com 

a resposta dos comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado 

em 72 horas, junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para que, no prazo 15 dias, indiquem 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 
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respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo concedido ao devedor, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, 

caso a parte credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line 

sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve 

TENTATIVA frustrada de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-77.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 06 DE MAIO de 2020, às 15:15H (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

ELIANE MARIA MENEZES OAB - 232.619.808-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (INTERESSADO)

SILVA & VENANCIO DA SILVA LTDA. (Fab Moveis) (INTERESSADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000595-68.2017.8.11.0045. REPRESENTANTE: ELIANE MARIA MENEZES 

INTERESSADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, 

SILVA & VENANCIO DA SILVA LTDA. (FAB MOVEIS) Vistos. Retifique-se 

o valor da causa junto ao sistema PJe, conforme peticionado em Id. 

28374556 Após, intime-se a parte o requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, decline nos autos endereço onde poderão as partes 

requeridas serem localizadas para fins de citação, sob pena de extinção e 

arquivamento. Vindo resposta, reitere a tentativa de citação, 

designando-se audiência de conciliação de acordo com a disponibilidade 

de pauta da Conciliadora. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011536-26.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA ESTHER ZANCO OAB - MT0017442A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011536-26.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ZELIA GOMES DUARTE 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para 

apresentarem os requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de 

os autos serem encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor 

Judiciário se é necessária a inversão do polo das partes para que não 

haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de 

cumprimento de sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte 

credora deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial, 

para o que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função 

a tua l i zação  mone tá r i a  d i spon íve l  no  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011536-26.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ZELIA GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA ESTHER ZANCO OAB - MT0017442A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011536-26.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ZELIA GOMES DUARTE 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para 

apresentarem os requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de 

os autos serem encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor 

Judiciário se é necessária a inversão do polo das partes para que não 

haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de 

cumprimento de sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte 

credora deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial, 

para o que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função 

a tua l i zação  mone tá r i a  d i spon íve l  no  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-86.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MELANIA SALETE MARIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILMAR DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT8195-A (ADVOGADO(A))

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP208972-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010002-86.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: MELANIA SALETE MARIANI 

EXECUTADO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA. Vistos. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o teor da 

certidão de Id. 27532957 no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011536-26.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA ESTHER ZANCO OAB - MT0017442A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011536-26.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ZELIA GOMES DUARTE 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para 

apresentarem os requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de 

os autos serem encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor 

Judiciário se é necessária a inversão do polo das partes para que não 

haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de 

cumprimento de sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte 

credora deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial, 

para o que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função 

a tua l i zação  mone tá r i a  d i spon íve l  no  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 
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por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003824-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CANAVIEIRA DE MORAES REGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003824-02.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: PATRICIA CANAVIEIRA DE 

MORAES REGO EXECUTADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. 

Intime-se o Exequente para se manifestar acerca da petição de Id. 

25803016, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volvam os autos conclusos. 

Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003782-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO DE SOUSA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003782-84.2017.8.11.0045. EXECUTADO: CLARO S.A. EXEQUENTE: 

HILARIO DE SOUSA BRITO Vistos. Intime-se a parte executada a indicar 

bens passíveis de penhora (quais são, onde se encontram e seus 

respectivos valores) no prazo de 10 (dez) dias. Exaurido o prazo sem 

manifestação, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, 

bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011536-26.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA ESTHER ZANCO OAB - MT0017442A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011536-26.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ZELIA GOMES DUARTE 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para 

apresentarem os requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de 

os autos serem encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor 

Judiciário se é necessária a inversão do polo das partes para que não 

haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de 

cumprimento de sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte 

credora deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial, 

para o que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função 

a tua l i zação  mone tá r i a  d i spon íve l  no  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 
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117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011536-26.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA ESTHER ZANCO OAB - MT0017442A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011536-26.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ZELIA GOMES DUARTE 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para 

apresentarem os requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de 

os autos serem encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor 

Judiciário se é necessária a inversão do polo das partes para que não 

haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de 

cumprimento de sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte 

credora deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial, 

para o que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função 

a tua l i zação  mone tá r i a  d i spon íve l  no  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. DIAS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/05/2020 Hora: 15:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000473-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ETHIENE LORENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARQUES SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, REDESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 22/05/2020, às 09h. Lucas do Rio 

Verde - MT, 18 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002040-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOSIO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823-O (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, REDESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 22/05/2020, às 09h30min. Lucas do 

Rio Verde - MT, 18 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GIUZIO DE CARVALHO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

G. CARDOSO JUNIOR - TELECOMUNICACOES - EPP (REQUERIDO)

SEIGNEY DE SOUZA (REQUERIDO)

ZÉLIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, REDESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 22/05/2020, às 10h. Lucas do Rio 

Verde - MT, 18 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CATARINA PERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, REDESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 22/05/2020, às 10h30min. Lucas do 

Rio Verde - MT, 18 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004906-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IVETE CHAMISKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/05/2020 Hora: 16H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 06/05/20 16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005899-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO INTEGRADO EDUCAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTINE RIGO (REQUERIDO)

 

06/05/20 17:15 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

06/05/2020 Hora: 17H15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/05/2020 Hora: 17:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002321-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILANE LIMA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/05/2020 Hora: 13H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/9507/05/20 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005019-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI VINICIUS MERLIN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ESTEVAO ALVES DA SILVA 14251690745 (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/05/2020 Hora: 13H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 7/05/20 13:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-58.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BAZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/05/2020 Hora: 14H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 07/05/20 14:00

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004313-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DOMINGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ROSANA DOMINGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004313-05.2019.8.11.0045. REQUERENTE: SUELI DOMINGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE, ROSANA DOMINGUES DE OLIVEIRA Vistos. 

Analisando aos autos, observo que não houve o cumprimento integral da 
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determinação de id. 25950139, a fim de que a requerida Rosana 

Domingues de Oliveira fosse cientificada do comparecimento na unidade 

de saúde para realização da consulta psiquiátrica agendada para o dia 

15/01/2020, de modo que deverá ser agendada nova consulta. Intime-se o 

Município de Lucas do Rio Verde para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

realize o agendamento de consulta com médico psiquiátrica, com 

antecedência mínima entre a comunicação no autos e a consulta de no 

minimo 60 (sessenta) dias. Com a data deverá a secretaria intimar, 

pessoalmente, a parte autora da data agendada, bem como acompanhe a 

parte requerida ao local designado para a realização da perícia. Defiro a 

utilização de recursos coercitivos, em especial, auxilio da polícia militar 

para a condução do requerido para a realização do exame médico, 

devendo ser garantida sua integridade física e psíquica. Intime-se o 

Município de Lucas do Rio Verde/MT para que providencie autoridade 

sanitária para acompanhar a condução coercitiva da requerida ao exame 

médico observando-se a sua integridade física e psíquica, assim como 

ambulância. Ciência a Defensoria Pública. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010719-93.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL HONORATO E MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

STELLA RENATA GABRIEL OAB - MT17216/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010719-93.2014.8.11.0045. REQUERENTE: RAUL HONORATO E MELO 

REQUERIDO: RIO Vistos. Considerando que há penhora de bens nos autos 

(id. 18187896) que seriam suficientes para quitar o débito, a época que foi 

realizada, não é possível deferir a penhora on line, por ora, uma vez que 

neste caso deve prevalecer o principio da menor onereosidade ao 

executado. Ademais, já foi realizada penhora de ativos financeiros que 

foram infrutíferos, mas caso a parte exequente persista no pedido de 

penhora da ativos financeiros, deverá manifestar o interesse ou não na 

manutenção da penhora já realizada nos autos. Apesar da informação que 

a empresa executada teria encerrado sua atividades no município de 

Lucas do Rio Verde, a própria exequente, informou que a executada 

continua sua atividades em outras cidades que poderão ser compelidas a 

entregar os bens penhorados. Destaco ainda, que o bem penhorado 

judicialmente deverá ser alienado de forma judicial ou adjudicado, 

conforme regras do Código de Processo Civil, não existindo qualquer 

previsão legal para que o executado realize alienação de bens 

penhorados. Posto isso, indefiro os pedidos do exequente realizados no 

id. 28743948. Intime-se a parte exequente para manifestar quanto o 

interesse ou não na penhora do bens (id. 18187896) ou o que lhe for de 

direito e interesse, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se Lucas do Rio 

Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003463-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO DE LIMA RAMIRES (REQUERIDO)

DANIELLI ACKERMANN GEREMIA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/05/2020 Hora: 14H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 07/05/20 14:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ANTONIO SOUZA DE FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/05/2020 Hora: 14:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005439-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DEODATO FERREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

RAIMUNDO BALBINO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005439-90.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: RAIMUNDO BALBINO DE LIMA, 

LUZIA DEODATO FERREIRA DE LIMA EXECUTADO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AM AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos. 

Certificado o trânsito em julgado, determino que a Secretaria Judicial 

providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença. 

Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão do polo das 

partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. 

Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 

1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do débito, 

devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos autos, 

sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 

do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 476 de 1019



garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID PEREIRA SALES (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/05/2020 Hora: 15:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011947-69.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN MOTA DE RESENDE - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8011947-69.2015.8.11.0045 G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 

15.549.974/0001-04 (REQUERENTE) GEAN MOTA DE RESENDE - ME - 

CNPJ: 17.288.446/0001-66 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência 

e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou 

fé que em cumprimento ao mandado diligenciei por duas vezes no 

endereço em horario distinto, mas encontrando imóvel sem ninguém, com a 

janela aberta, mas não saiu ninguém para atender a porta. /MT, 20 de 

fevereiro de 2020. LUIZ NACHIBAL Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-58.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES BORGES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DENTARIA ORAL NORTE S/S - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 14/05/2020 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 14/05/20 13:00

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005582-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILBERT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005582-16.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: SP COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP EXECUTADO: FILBERT COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME Vistos. Intime-se, mais uma vez, agora sob pena 

de extinção, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na 

secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à 

instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Exaurido 

o prazo, façam os autos conclusos. Às providências. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CONCEICAO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/05/2020 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-67.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 14/05/2020 Hora: 13H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 14/05/20 13:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONE BARBOZA LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 15/05/2020 Hora: 15H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 15/05/20 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012007-42.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/05/2020 Hora: 15:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002189-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002950-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO INTEGRADO EDUCAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA PAVEI (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/05/2020 Hora: 15:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO LUIS FOGACA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/05/2020 Hora: 16H 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004639-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILENE BATISTA GONCALVES 66724597234 (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/05/2020 Hora: 16:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005372-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLICERIO SILVA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005372-62.2018.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXEQUENTE: GLICERIO SILVA DE JESUS Vistos. Considerando que o 

dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, 

procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 

367,58 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) em 

conta bancária e aplicações financeiras da parte executada GLICÉRIO 

SILVA DE JESUS (CPF: 028.491.391-06), através do sistema BACENJUD. 

Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do 

TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve TRÊS 

TENTATIVAS frustradas de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010345-19.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOUFLEUR & ALMEIDA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010345-19.2010.8.11.0045. EXEQUENTE: BOUFLEUR & ALMEIDA LTDA - 

ME EXECUTADO: ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. 

Considerando que o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, 

ambos do CPC, procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor 

da dívida R$ 28.972,93 (vinte e oito mil novecentos e setenta e dois reais e 

noventa e três centavos) em conta bancária e aplicações financeiras da 

parte executada ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF: 

808.506.851-68), através do sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário 

disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se com 

providências necessárias para a imediata vinculação neste processo dos 

valores transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema 

BACENJUD como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo 

negativa ou insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, 

proceda-se também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de 

encontrar veículos disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome 

do devedor e sem restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com 

a resposta dos comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado 

em 72 horas, junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para que, no prazo 15 dias, indiquem 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo concedido ao devedor, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, 

caso a parte credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line 

sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve 

TENTATIVA frustrada de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE DAYANE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIA LIMA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS DA SILVA ESTETICA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO SILVEIRA OAB - MT21957-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002127-43.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DAYSE DAYANE ANDRADE 

DOS SANTOS REQUERIDO: JOSE CARLOS DA SILVA ESTETICA - ME, 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, CLAUDIA LIMA Vistos. Considerando que o 

dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, 

procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 

4.151,56 (quatro mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e seis 

centavos) em conta bancária e aplicações financeiras das partes 

executadas JOSE CARLOS DA SILVA ESTETICA - ME (CNPJ: 

27.154.300/0001-81), JOSÉ CARLOS DA SILVA (CPF: 079.915.762-72) e 

CLAUDIA CRISTINA DE LIMA (CPF: 289.655.152-20), através do sistema 

BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta 

Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve 

TENTATIVA frustrada de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PRADI ADAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JMN COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS 

MEDICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010094-88.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: HENRIQUE PRADI ADAM 

EXECUTADO: JMN COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE 

EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME Vistos. Considerando que o dinheiro 

é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I do 

CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste 

instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 44.866,59 (quarenta 

e quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove 

centavos) em conta bancária e aplicações financeiras da parte executada 

JMN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS LTDA - ME (CNPJ: 04.433.187/0001-78), através do sistema 

BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta 

Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 
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prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve 

TENTATIVA frustrada de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de certidões 

para fins de protesto da sentença, devendo a exequente retirá-las em 

cartório para efetuar o protesto, comprovando nos autos a sua 

efetivação, conforme art. 517 § 1° do CPC. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002620-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002620-83.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Proceda-se a Secretaria Judicial a inversão do polo das partes e a 

retificação da autuação para cumprimento de sentença. Considerando que 

o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, 

procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 

260,00 (duzentos e sessenta reais) em conta bancária e aplicações 

financeiras da parte executada MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA (CPF: 

607.473.653-77), através do sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário 

disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se com 

providências necessárias para a imediata vinculação neste processo dos 

valores transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema 

BACENJUD como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo 

negativa ou insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, 

proceda-se também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de 

encontrar veículos disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome 

do devedor e sem restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com 

a resposta dos comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado 

em 72 horas, junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para que, no prazo 15 dias, indiquem 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo concedido ao devedor, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, 

caso a parte credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line 

sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve 

TENTATIVA frustrada de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010576-07.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HSBC S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT8843-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010576-07.2014.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO HSBC S/A 

EXEQUENTE: ADRIANA ALVES FERREIRA Vistos. Considerando que o 

dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, 

procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 

3.361,41 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e um 

centavos) em conta bancária e aplicações financeiras da parte executada 

ADRIANA ALVES FERREIRA (CPF: 012.767.126-93), através do sistema 

BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta 

Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, proceda-se buscas por meio 

do Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, com objetivo de 

amealhar informações acerca das últimas declarações do imposto de 

renda do executado. Após, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Impõe destacar que, caso a parte credora prefira realizar novo comando 

pelos sistemas on line sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros 

bens, basta reiterar o pedido, todavia, desde já, advirto que, restando 

novamente frustrado o comando, o processo será arquivado, conforme o 

caso. Se já houve TENTATIVA frustrada de penhora on line, renove-se a 

conclusão (para Decisão sobre Arquivamento). Havendo êxito na tentativa 

de penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 

dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento 

de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000636-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALTAIR FERNANDO DUARTE 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Conforme 

demonstrado pelo o exequente em Id. 22137093, o período de 

contabilização dos juros de mora deve ter início na data de 17/05/2015, de 

forma que há saldo remanescente devido e não pago voluntariamente pelo 

executado. Assim, considerando que o dinheiro é o primeiro item no rol de 

preferência de penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com fulcro nos 

artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste instante, o comando de 

bloqueio do valor da dívida R$ 655,29 (seiscentos e cinquenta e cinco 

reais e vinte e nove centavos) em conta bancária e aplicações financeiras 

da parte executada TELEFÔNICA BRASIL S.A. (CNPJ: 

02.558.157/0027-00), através do sistema BACENJUD. Existindo saldo 

bancário disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se 

com providências necessárias para a imediata vinculação neste processo 

dos valores transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema 

BACENJUD como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo 

negativa ou insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, 

proceda-se também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de 

encontrar veículos disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome 

do devedor e sem restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com 

a resposta dos comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado 

em 72 horas, junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para que, no prazo 15 dias, indiquem 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo concedido ao devedor, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, 

caso a parte credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line 

sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve 

TENTATIVA frustrada de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001314-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FELIPE DOS SANTOS MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001314-50.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: EDUARDO FELIPE DOS 

SANTOS MOURA EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 

LTDA Vistos. Dispensado o relatório. Decido. É lícito ao credor recusar os 

bens nomeados à penhora, justificadamente, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. APELO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO 

INEXISTENTE. ARTS. 688 DO CPC/73, 6º, E 47 DA LEI Nº 11.101/2005. 

FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO 

STJ. RECUSA DA PENHORA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 83 DO STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SUPORTE FÁTICO DESSEMELHANTE. 

DISSENSO NÃO CONFIGURADO. (...) 4. O STJ possui o entendimento de 

que é lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se 

revelarem de difícil alienação, isso porque a execução é feita no seu 

interesse, e não no do devedor. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83 

do STJ. (AgRg no AREsp 737.390/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 10/04/2017) (Grifo nosso). 

No caso dos autos, o bem móvel oferecido à penhora pela executada (Id. 

20586842) que, diga-se, foi o único, trata-se de um "componente de 

aeronave Radome, P/N 4980-100, número de série 426", bem esse 

recusado pelo exequente (Id. 22074994), ao argumento de que o bem é de 

difícil remoção e alienação no Estado de São Paulo, portanto, de forma 

justificada. De outro giro, cumpre observar que o pleito de penhora de 

ativos financeiros da acionista da parte executada, SERABENS 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, se mostra inviável, vez que a 

estrutura da executada se assemelha à sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada, cuja responsabilidade do sócio depende da 

desconsideração da personalidade jurídica. Com isso, procedo, neste 

instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 9.735,48 (nove mil 

setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) em conta 

bancária e aplicações financeiras apenas do executado PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA (CNPJ: 00.512.777/0001-35), através do 

sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para 

a Conta Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a 

imediata vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Com a resposta do comando realizado pelo 

sistema eletrônico, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. Restando 

frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte credora para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto 

aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para 

penhora, ou especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte credora prefira realizar 

novo comando pelos sistemas on line sem aproveitar a oportunidade de 

penhorar outros bens, basta reiterar o pedido, todavia, desde já, advirto 

que, restando novamente frustrado o comando, o processo será 

arquivado, conforme o caso. Se já houve TENTATIVA frustrada de 

penhora on line, renove-se a conclusão (para Decisão sobre 

Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, intime-se a parte 

devedora para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto a eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010432-38.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEAELFERREIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCHREINER (EXECUTADO)

KLUGE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010432-38.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: GIDEAELFERREIRA MARTINS 

EXECUTADO: RODRIGO SCHREINER, KLUGE E CIA LTDA - ME Vistos. 

Defiro a penhora do imóvel de matrícula nº 31.299 indicado em Id. 

25433312 e certidão de matrícula de Id. 25433316, Expeça-se mandado de 

penhora e avaliação do imóvel. Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Procedida a penhora, expeça-se 

certidão para que o próprio exequente providencie o registro da penhora 

junto à matrícula do imóvel, nos termos no art. 844 do CPC. Às 

providências. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005105-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA TEREZINHA PALUDO HANSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005105-56.2019.8.11.0045. REQUERENTE: NEUZA TEREZINHA PALUDO 

HANSEN REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória e não há necessidade da oitiva 

das partes em audiência, tendo em vista que os documentos coligidos 

autos são suficientes ao entendimento para a conclusão do caso. 

Inicialmente, esclareça-se que no caso concreto, por se tratar de relação 

de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Inobstante, o 

pedido é improcedente. Em razão dos princípios da liberdade de contratar 

e da autonomia da vontade, as partes podem celebrar negócio jurídico 

desde que não haja ofensas a normas cogentes. A própria natureza 

jurídica da relação contratual impõe a manifestação de vontade para a 

criação, modificação ou extinção de direitos e obrigações e o contrato só 

pode existir diante de válida manifestação de vontade. Desta forma, o 

pressuposto de validade do negócio jurídico é a declaração da vontade do 

agente, em conformidade com a norma legal, visando à produção de 

efeitos jurídicos. Na verificação do negócio jurídico, pois, cumpre observar 

se houve uma declaração de vontade e se esta foi válida. Na hipótese dos 

autos, releva destacar que o desconto combatido, denominado “Reserva 

de Margem Consignável” (RMC), possui respaldo legal. O art. 6º da Lei n. 

10.820/03, com redação pela Lei n. 13.175/2015, assim preconiza: “Os 

titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da 

Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de 

forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual 

recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores 

referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões 

de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, 

quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em 

regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.” O INSS, por sua 

vez, expediu a Instrução Normativa INSS/DC n. 121, de 1º de julho de 

2015, alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008, 

que estabelece, expressamente, em seu art. 1º, a aposentadoria de 

concessão de até dez por cento do valor do benefício de operações com 

cartão de crédito, com Reserva de Margem Consignável, exclusivamente 

para pagamentos das operações de crédito (inciso VI), observado o limite 

total de 30% do benefício (§ 2º). A contratação do empréstimo pela autora 

é fato incontroverso nos autos, o qual ensejou os descontos. E, no caso, 

a despeito da negativa da parte autora quanto à contratação do cartão de 

crédito, ela não nega a contratação do empréstimo consignado com a 

instituição financeira. Assim também não há insurgência quanto ao 

recebimento da quantia do empréstimo depositado na sua conta bancária, 

bem como o saque dos respectivos valores. Portanto, após os saques 

realizados, os descontos foram realizados diretamente do benefício 

previdenciário da autora, nos moldes ajustados. Não se cogita de venda 

casada (art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor), sequer 

apontando a parte autora qual seria o produto ou serviço que teve seu 

acesso condicionado à assinatura do pacto sub judice. Ao que parece, 

pretende-se, equivocamente, desvencilhar o “cartão de crédito”, 

instrumento físico, da relação jurídica de financiamento que o pressupõe, 

para a qual ele serve de simples veículo. O contrato de “cartão de crédito” 

materializa mútuo como qualquer outra transação bancária, 

destacando-se, somente pela maneira como os valores são utilizados pelo 

cliente, mediante saque ou compras diretas em estabelecimentos 

comerciais devidamente equipados. Aliás, como defendido em sede de 

contestação pelo requerido, a parte autora tinha a opção de não utilizar o 

cartão e não ser cobrada pelos valores de compras, mas a partir do 

momento que optou por fazer compras, deve ser responsável para o 

pagamento. Se a parte autora não se declara analfabeta nem portadora de 

qualquer déficit de cognição ou consciência, em atitude que afronta o que 

se espera do homem médio, idoso ou não, não leu atentamente todo o 

conteúdo das minutas firmadas, deixando, negligentemente, de absorver 

informações claras, precisas e idôneas a conferir a plena compreensão 

das peculiaridades e limites da obrigação assumida, é integralmente sua a 

responsabilidade pela suposta falta de conhecimento técnico acerca dos 

rumos da relação. Portanto, não há perpetuidade. À parte autora basta 

pagar a integralidade da fatura para quitação, como, aliás, não poderia 

deixar de ser. Conjecturas acerca das razões do oferecimento desse tipo 

específico de empréstimo aos clientes, legalmente autorizado, reitere-se, 

fogem ao espectro de ingerência nas relações privadas autorizado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, concernindo à própria organização das 

atividades da instituição financeira, faixa alvo de mercado, garantias 

esperadas etc. Do mesmo modo, despiciendo perquirir os motivos que 

levaram a parte autora a procurar tal ou qual instituição financeira, assim 

como a, livre e conscientemente, aderir a tal ou qual forma de contratação, 

sobretudo por não se entrever qualquer sorte de vício a macular essa 

manifestação de vontade. Portanto, inobstante o posicionamento 

sacramentado pela Súmula 297, do C. Superior Tribunal de Justiça, que 

possibilita a revisão geral do contrato independentemente de fato 

superveniente (artigo 6º, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor), não 

incorreu a parte demandada em qualquer prática hábil a acarretar 

vantagem exagerada ou abusiva, capaz de submeter o consumidor a 

situação de desvantagem exagerada ou de encerrar ilegalidade que 

mereça exclusão judicial. Não há, por consequência, ato ilícito (artigo 940, 

do Código Civil) ou fato de produto ou serviço (artigos 12 e 14, do Código 

de Defesa do Consumidor) que sirvam de fundamento jurídico para a 

imposição de obrigação reparatória, de natureza material ou moral. Assim 

sendo, não se verifica ilegalidade nos descontos do benefício da parte 

autora, mesmo que seja referente a cartão de crédito, tendo em vista que 

foi por ela contratado. Logo, é forçoso reconhecer que os descontos são 

realmente devidos, não havendo se falar em ilegalidade, muito menos em 

devolução dos valores descontados. Por fim, não há que se falar em 

repetição de indébito, pois conforme já fundamentado, os descontos são 

devidos. E, por conseguinte, o pedido também é improcedente no que diz 

respeito ao pedido de danos morais. Isso porque, diante dos critérios de 

prudência, bom senso e lógica do razoável, entendo que, no caso em 

apreço, a conduta dor requerido não configura ato capaz de ensejar a 

condenação pleiteada. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

NEUSA TEREZINHA PALUDO HANSEN em desfavor de BANCO INTER S/A., 

o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

presente decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza 

Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de março de 

2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 
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sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005357-59.2019.8.11.0045
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EILTON DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005357-59.2019.8.11.0045. REQUERENTE: EILTON DA SILVA MONTEIRO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e 

os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada 

aos autos, prescindindo da produção de outras provas. Embora a parte 

autora não tenha comparecido à audiência de conciliação, é o caso de 

julgamento do mérito da lide, tendo em vista que tratar-se de manobra do 

reclamante após a juntada do contrato aos autos, contendo sua 

assinatura. Além disso, ressalte-se que não há falar em perícia 

grafotécnica porque a parte autora alegou em seu pedido inicial que não 

contratou os serviços da parte requerida, pois não houve manifestação a 

respeito do contrato juntado aos autos, no qual consta a assinatura do 

reclamante. Já quanto às alegações da requerida, quanto à preliminar de 

ausência de pretensão resistida, não merece acolhimento. Isso porque 

tratando-se de ação cujo pedido é a condenação em danos moais, não se 

exige o esgotamento da via administrativa como requisito para a 

propositura de ação perante o Poder Judiciário. Aliás, a própria 

contestação da parte requerida deixa bem explícito sua resistência ao 

pedido da parte autora. No mais, os documentos que acompanham a 

petição inicial são úteis e suficientes para a análise e julgamento da lide. 

Quanto ao mérito, embora a relação havida nos autos seja de consumo e, 

portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumido, não significa 

decisão automática e favorável a parte autora/consumidora na relação 

havida, sobretudo quando há documentos que devem ser analisados 

estritamente no caso. O reclamante alegou desconhecer a origem da 

dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes no valor de 

R$ 291,21 (duzentos e noventa e um reais e vinte e um centavos), 

vinculado ao contrato 001186660370000, sob o argumento de que não 

contratou os serviços da requerida, defendendo, portanto, a irregularidade 

do apontamento em seu nome no rol de inadimplentes. A parte requerida, 

por sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as partes e 

coligou aos autos documentos que comprovam a contratação e a 

utilização dos serviços de cartão de crédito, consubstanciado no contrato 

e do histórico de faturas, contendo, inclusive informações de pagamentos 

dessas faturas em razão do uso do cartão de crédito. Portanto, além de 

demonstrar a existência de relação jurídica que o reclamante alegou 

desconhecer, demonstrou a parte reclamada que o autor encontra-se 

inadimplente com o pagamento das faturas do cartão de crédito n. 

5256.xxxx.xxxx.5951, afastando, portanto, a hipótese de fraude. O 

histórico da utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a contratação do 

serviço, tendo a requerida atuado no exercício regular de direito 

legalmente reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço foi 

utilizado de maneira substancial e por longo período, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas do cartão de crédito foram quitadas, por 

meio da exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se, como já 

mencionado, que nem se cogita a existência de fraude, pois o pagamento 

de faturas em razão da utilização do serviço é incompatível com a fraude, 

já que o estelionatário contrata em nome de terceiro justamente para não 

pagar. De outro lado, o de histórico de serviços utilizados por muito tempo 

mediante a utilização do cartão para compras parceladas no crédito, 

afasta a hipótese de fraude. Importa destacar ainda que o nome do 

reclamante permaneceu no rol de inadimplentes por longo período, sem 

qualquer insurgência. Legítima, portanto, a atuação da reclamada 

inscrever a dívida aludida nos cadastros de proteção ao crédito. Por outro 

lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a 

requerida, já que tal obrigação não era sua. Logo, não tendo havido prova 

da ausência de contratação do serviço de rigor a improcedência dos 

pedidos. Por arremate, há que ser reconhecido à parte autora a condição 

de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de 

maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma 

tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os serviços 

disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. Assim, 

verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do 

Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na reclamação cível proposta por ELTON DA SILVA MONTEIRO em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S/A., e condeno o reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% e de honorários advocatícios de 10%, ambos 

sobre o valor da causa, devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. Consequentemente, julgo o 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). A isenção de custas nesta fase processual não isenta a parte 

autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixada nos autos. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 18 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Vistos etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamentação. Decido. Oportuno o julgamento do processo no 

estado, sendo desnecessária dilação probatória, uma vez que os fatos 

restam comprovados pelos documentos constantes dos autos, restando, 

ademais, formada a convicção do Juízo sobre o litígio posto em debate 

(art. 355, I, do CPC). Apenas para situar a questão, o Autor alega que 

restou subcontratado pela empresa ora Ré, para prestar serviços de 

transportes, tendo como início a prestação de serviços na cidade de 

Ipiranga do Norte-MT, com término na cidade de Lucas do Rio Verde-MT. 

Alega ter chegado no local de destino, para efetuar o descarregamento do 

produto (milho em grãos), com peso total de 26 toneladas, no dia 03 de 

setembro de 2019, adentrando no pátio no dia 04 de setembro de 2019 às 

07h00, somente descarregando o produto no dia 06 de setembro de 2019 

às 12h12, tendo o veículo do Autor permanecido parado e aguardando 

descarregamento por um período de 60 horas. Aponta que com relação ao 

descarregamento permaneceu nas dependências do expedidor por 

período de 60 horas aguardando, o que totalizaria estadias no valor de R$ 

2.548,66. Pleiteou a cobrança de estadias pela parada do caminhão, no 

valor de R$ 1,63 por tonelada hora parada, o que totalizaria o valor de R$ 

2.548,66. Em sede de defesa alega a parte Requerida, em síntese, a 

preliminar de incompetência do juizado especial cível e, no mérito, alega 
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que o Autor trouxe apenas dados que supostamente simbolizariam a data 

da chegada do veículo no destino para descarregamento, porém, não 

trouxe aos autos qualquer prova de comunicação à Ré para corroborar 

com a data e horário alegados na inicial. Contesta ainda a base de cálculo 

apresentada na exordial e, ainda, a inexistência de ato ilícito a ser 

indenizável. É a síntese do necessário. Passo a análise. O foro escolhido 

pelo autor é o competente para o julgamento da causa, na forma do que 

determina o artigo 4º, inciso III, da Lei n. 9.099/95, pelo que afasto a 

preliminar de incompetência arguida na defesa No mérito, trata-se de ação 

com pedido ressarcimento de valores relativos a demora no 

descarregamento do caminhão que transportou o frete contratado, além 

do reembolso de despesas, lucros cessantes em razão da espera além do 

tempo previsto no § 5º da Lei n. 11.442/2007, no valor de R$ 2.548,66 e 

indenização por danos morais. Com efeito, não havendo previsão 

contratual acerca da cobrança das diárias pelo atraso na descarga, a 

pretensão não é de cobrança, mas sim, indenizatória, regendo-se, 

portanto, pela Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário 

de cargas. Em assim sendo, a Lei n. 11.442/2007, que trata sobre o 

serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5º 

determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 horas, 

contados da chegada do caminhão ao destinatário. No caso dos autos, 

restou incontroverso, além de comprovado nos autos, a celebração de 

pedidos de transportes entre as partes, inexistindo, todavia, qualquer 

pactuação a respeito do prazo para descarga e entrega de mercadorias 

transportadas. Nesse cenário, o objeto da lide é em torno dos horários de 

chegada e efetiva descargas do caminhão sob a responsabilidade do 

autor. No caso de descarga realizada depois desse limite é devido o 

pagamento de indenização. O autor, em respeito ao que determina o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos 

constitutivos do seu direito juntando nos autos documentos que 

comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como em que 

ocorreu a descarga. Conforme demonstra o documento juntado no evento 

24746940, o veículo de placa BXJ7137 chegou para descarga no dia 

04.09.2019, às 07:05 min e foi liberado às 12:12 min do dia 06.09.2019. 

Dessa maneira, cabia a requerida a comprovação de fatos modificativos, 

extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). O autor, 

portanto, faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite 

de 5 (cinco) horas, para carga e descarga da mercadoria, como prevê o 

artigo 11, § 5º, da Lei n. 11.442/2007, in verbis: “O prazo máximo para 

carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 

5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, 

após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à 

ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) 

por tonelada/hora ou fração”. O ônus da prova quanto ao tempo de espera 

pelo transportador para o descarregamento, indubitavelmente, era da 

requerida, que deveriam ter ao seu alcance todos os documentos relativos 

às datas das entradas e saídas, mediante a comprovação de que não 

houve tempo superior ao permitido na lei para o descarregamento da 

mercadoria. Assim, a responsabilidade da requerida não foi devidamente 

afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede 

às 5 horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento. 

Ressalte-se ainda que sobrestadia não depende de efetiva comprovação 

de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do 

caminhão do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos 

em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. Não 

seria lícito às requeridas que o retivesse sem a devida contrapartida. Em 

caso similar julgado pelo Superior Tribunal de Justiça foi decidido: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE ESTADIAS DE 

CONTAINERS (DEMURRAGES). NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA DO DEVEDOR. LIMITAÇÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. É descabida a 

alegação de negativa de entrega da plena prestação jurisdicional se a 

Corte de origem examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as 

questões que delimitaram a controvérsia. 2. As demurrages têm natureza 

jurídica de indenização, e não de cláusula penal, o que afasta a incidência 

do art. 412 do Código Civil. 3. Se o valor das demurrages atingir patamar 

excessivo apenas em função da desídia da parte obrigada a restituir os 

containers, deve ser privilegiado o princípio pacta sunt servanda, sob 

pena de o Poder Judiciário premiar a conduta faltosa da parte. Por fim, com 

relação aos valores ajustados, foram livremente pactuados, conforme 

constou a fatura de débito n. 00435/13RGB discrimina os dias de cada 

período, inclusive do free time. E, mais, indica o total de todos os períodos, 

compreendidos entre 14.5.2013 a 7.6.2013. No mesmo documento 

elencou-se inclusive a tabela dos períodos A, B, C e D, com as 

respectivas importâncias incidentes e forma de cálculo. Nos primeiros sete 

dias há a isenção. Do 8º ao 17º dia a tarifa de US$ 120,00, cujo total 

resultou em U$$ 80,00. E, por fim, a partir do 28º dia, a tarifa de US$ 

120,00, cujo total resultou em US$ 1.780,00, que convertidos à taxa de 

câmbio da moeda nacional importa em R$ 3.933,80 (fls. 30). Há ainda, 

como prova do direito, o documento emitido pela empresa responsável 

pelo terminal (fls. 31) devedora. 4. Recurso especial conhecido e provido”. 

(REsp 1.286.209/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). Portanto, para o 

pagamento do valor devido ao autor deverá ser levado em conta a 

redação: “Art. 11 (...) § 5º O prazo máximo para carga e descarga do 

Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, 

contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será 

devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a 

importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por 

tonelada/hora ou fração”. Sem destaque no original. Como ainda deve ser 

levada em conta a capacidade total de transporte do veículo, como prevê 

expressamente o § 7º da mesma lei em comento: § 7º Para o cálculo do 

valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de 

transporte do veículo. Pois bem. Afirma o autor que a requerida deve ser 

responsabilizada pelo pagamento das diárias correspondentes a 60 horas 

de espera para o veículo de placa BXJ7137. Entretanto, conforme 

documentação colacionada aos autos o tempo de espera foi 53 horas e, 

ainda, deverão ser descontadas as 5 horas previstas em lei, perfazendo, 

portanto, a quantia devida de 48 horas. Isto posto, é devida a indenização 

pleiteada. Entretanto, o valor deverá ser apurado na fase de execução, 

ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o 

valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a 

quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência 

pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de estadia. 

Os danos morais são devidos não apenas pela falha na prestação do 

serviço; mas também pelo fato do tempo de espera que permaneceu para 

o descarregamento dos veículos. Essa espera sem dúvidas foi motivo de 

angústia e aflição causada ao motorista, além de inquietação psicológica 

em decorrência da perda de outros compromissos e da perda de trabalho 

pelo tempo que ficou aguardando o descarregamento dos veículos. Desse 

modo, considerando as peculiaridades do caso e, atento aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade fixo o valor da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), valor que não mostra ínfimo e também não é 

capaz de causar enriquecimento indevido da parte autora, além de 

proporcionar temor às requeridas para não tais fatos não se repitam. Ante 

o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

na reclamação cível proposta para: (i) CONDENAR a requerida ao 

pagamento em relação ao tempo em que o veículo ficou aguardando o 

descarregamento, ou seja, 53 horas, descontadas as 5 horas previstas 

em lei. Para o cálculo do valor devido, deverá ser observado o parâmetro 

de referência o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de 

destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de 

referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de 

estadia; e (ii) CONDENAR a requeria ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 405, 

do Código Civil a contar da citação, por se tratar de ilícito decorrente de 

responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. 

SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, julgo o mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006181-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAC LAURENTINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006181-18.2019.8.11.0045. REQUERENTE: IZAC LAURENTINO DE SOUSA 

REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e 

os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada 

aos autos, prescindindo da produção de outras provas. Sobre a alegação 

de falta de interesse de agir, pondero que a teoria da asserção, as 

condições da ação são aferidas de acordo com as alegações do próprio 

autor. É dizer, o reclamante será carecedor da ação somente quando, da 

análise de suas próprias afirmações for aferível a ausência de interesse 

ou legitimidade. Não é o caso dos autos, pois verifica-se a presença de 

todas as condições da ação. Na espécie, a pretensão do autor é ser 

indenização por danos morais em razão da demora na espera na fila da 

agência da cooperativa de crédito. Com efeito, para que se configure dano 

moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame impingidos, 

devem ser tais que, fugindo a normalidade, interfiram intensamente no 

comportamento e no bem estar psíquicos do indivíduo. No caso sub judice, 

não se vislumbra como os fatos descritos na petição inicial possam ter 

ocasionado sensações mais duradouras e perniciosas ao psiquismo 

humano, além do aborrecimento, do transtorno ou do contratempo, 

características da vida moderna e que não configuram dano moral. Assim, 

a demora na fila de banco, apesar do incômodo causado ao cliente, não é 

capaz de, por si só, atingir a dignidade da pessoa humana numa 

perspectiva de dano moral, tendo em vista que não produz uma dor íntima 

capaz de justificar uma condenação dessa natureza. O pedido do autor 

sequer narra consequência de relevo em razão do ocorrido, o que faz 

concluir pela ocorrência de mero aborrecimento. O reclamante sequer faz 

menção á existência de lei estadual ou municipal a respeito dos horários e 

do tempo máximo de espera como dever imposto aos bancos. E, mesmo 

assim, a espera superior ao tempo fixado nas leis municipais, sem 

consequências gravosas para o cliente, não é suficiente par a 

configuração do dano moral, conforme reiteração da jurisprudência nesse 

sentido. Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça: ‘A só 

invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo 

máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito 

à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser 

provocadas pelo usuário’ (REsp 1218497/MT, Rel. Ministro SIDNIEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11.09.2012, DJe 17.09.2012). Sem 

destaque no original. Além disso, o autor não juntou o comprovante do 

horário em que foi atendido, consistente na juntada da senha com carimbo 

da agência bancária. Soma-se a isso o fato de que a senha anexada aos 

autos e o horário de constante no comprovante de depósito não confere 

com o horário de atendimento relatado pelo autor na inicial. E há de ser 

mencionada ainda que, de acordo com as informações constantes dos 

autos, o autor foi realizar depósito bancário, e que de acordo com as 

informações do requerido o reclamante poderia ter realizado o depósito 

diretamente no caixa rápido disponibilizado na mesma agência, sem 

precisar enfrentar filas ou perder tempo para fazer o depósito, como 

ocorreu no caso. Portanto, apesar de inconteste a falha na prestação do 

serviço bancário, os fatos narrados não constituem dano moral, mas 

meros aborrecimentos cotidianos. Logo, impõe-se a improcedência dos 

pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por ISAC LAURENTINO 

DE SOUSA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO- SICREDI OURO VERDE 

MT, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 18 de março de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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SENTENÇA Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente 

de direito e desnecessária a produção de novas provas, a ação merece 

ser julgada de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Apenas para situar a questão, faço uma breve digressão 

sobre a pretensão deduzida em juízo. Narra a Autora que adquiriu um ar 

condicionado e, no dia 05/07/2017, ligou para a autorizada da primeira 

Reclamada para realizar a limpeza do seu ar condicionado, no entanto, 

afirma que após o serviço prestado o ar começou a apresentar defeitos e 

a vazar água. Relata que a segunda Requerida tentou solucionar o 

problema, mas sem êxito. Aduz que em razão do ocorrido teve prejuízos 

materiais em razão da compra de um novo ar condicionado bem como 

indenização de cunho moral. A Reclamada ELECTROLUX DO BRASIL S.A, 

em sede defesa aduz, em síntese, a inexistência de ato ilícito passível de 

ser indenizado. A reclamada BRANDINI E BRANDINI LTDA - EPP, por 

ocasião da defesa, aponta preliminares de ausência do autor em audiência 

bem como ilegitimidade ativa e passiva, no mérito, afirma que a peça 

estava com defeito na unidade evaporadora, devido ao seu desgaste 

natural pelo tempo, já estava ressecada e trincada e contesta os valores a 

títulos de danos materiais bem como sustenta a inexistência de dano 

moral. Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido. PRELIMINARES 

Inicialmente, rejeito a preliminar quanto à extinção do feito, em razão da 

ausência do autor em audiência, tendo em vista tal fato já se encontrar 

superado e já ter sido decido por este Juízo. Do mesmo modo, a 

ilegitimidade ativa da Requerente não prospera pois há elementos 

suficientes nos autos que comprovam que a mesma esta envolvida em 

todo o ocorrido, tanto que está em nome da parte Autora notas de 

prestação de serviços e entre outros documentos, portanto, a parte é 

legítima para pleitear tal direito. Em à preliminar de ilegitimidade passiva da 

primeira Reclamada para responder aos termos da presente demanda, 

aduzindo, para tanto, que não é responsável pelo suposto ilícito praticado 

em desfavor da requerente, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE 

previsto no Código de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor 

escolha em face de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em 

face de todos os envolvidos na relação consumerista, entre os quais a 

eventual condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC 

dispõe que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a 

ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se 

posicionou: “(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os 

responsáveis pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que 

prestaram serviço mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 

2004/0129046-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 14/04/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/04/2009) Posto isso, rejeito as preliminares ventiladas pela Reclamada 

e passo a analisar o mérito. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 
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todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, 

restou incontroverso nos autos que após realizar serviço de limpeza o 

aparelho de ar condicionado apresentou defeitos. Portanto, ainda que o 

produto tenha 06 anos de uso, restou incontroverso que antes da 

prestação de serviços o mesmo não apresentava problemas/defeitos. 

Verifico que o consumidor comprovou devidamente a existência do 

nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade 

das requeridas. A reclamada não comprova os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, ignorando, assim, as 

disposições do art. 373, II, do CPC. De outra banda, tenho que não assiste 

razão à parte Autora no que se refere aos valores requeridos a título de 

danos materiais pois, não há que se falar no pagamento dos 02 aparelhos 

de ar condicionado até mesmo porque um está em uso pela Requerente, 

sendo devido, portanto, o pagamento a título de danos materiais referente 

ao produto que a Requerida após a prestação de serviços deixou com 

vícios. Não obstante, quanto ao valor do ar condicionado reputo como 

devida e justa a indenização levando-se em consideração a equidade ao 

estipular um valor, pois, há de se considerar que o produto já possuía 06 

anos de uso e tal fato pode ter corroborado para o ocorrido. Sendo assim, 

reputo como justa e razoável a condenação em danos materiais no importe 

de R$600,00. No que tange aos alegados danos morais, restou 

comprovado que a Requerente, em razão do ocorrido, passou por 

diversos problemas, transtornos e frustrações por culpa das Requeridas, 

razão pela qual reputo devida a indenização por danos morais. Frise-se, 

ainda, que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas 

a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. 

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

não restam dúvidas de que a parte autora tenha sofrido o aludido dano 

moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na 

presente ação, confirmando a liminar proferida no alvorecer da demanda 

e, para condenar as REQUERIDAS ao pagamento de R$ 600,00 

(seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais, acrescido 

de correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (súmula 54 

do STJ), e juros legais de 1% ao mês (artigo 406 do NCC, combinado com 

o art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação da parte requerida, momento 

da constituição em mora da devedora (art. 397, parágrafo único, do CC), e 

ainda, a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na 

forma da Sum. 362 do STJ. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a parte reclamada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 
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Após o trânsito em julgado, certifique-se, note-se, baixe-se e arquive-se, 

não havendo requerimento para cumprimento da sentença. P. R. I. C 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005376-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HERCILIA PRADO DE FRANCA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 

TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005376-02.2018.8.11.0045. INTERESSADO: HERCILIA PRADO DE 

FRANCA REQUERIDO: CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa 

haver contradição no julgado no que se ao valor fixado para a multa por 

rescisão. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001770-29.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOABE ROGER ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa 

haver contradição no julgado no que se refere à análise das provas. 

Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não 

houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua 

conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria 

já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. 

“In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade 

ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, 

portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito, ou 

seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra palco em sede 

de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão 

que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução 

integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem 

instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. 

Hipótese em que o embargante visa à reforma do julgado que afastou a 

isenção do recolhimento de custas para as entidades de fiscalização 

profissional. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - 

EDcl no REsp: 1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas 

considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do 

presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos por não vislumbrar qualquer a hipótese de seu cabimento, 

mantendo-a da forma que fora lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003033-96.2019.8.11.0045. REQUERENTE: LUZIA GOMES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e 

os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada 

aos autos, prescindindo da produção de outras provas. Pretende a 

reclamante a restituição da quantia de R$ 4.960,36 (quatro mil, novecentos 

e sessenta reais e trinta e seis centavos), em razão do parcelamento 

automático realizado pela instituição bancária em relação a dívida do 

cartão de crédito da autora, bem como indenização por danos morais pelo 

contratempo e dissabor sofrido. O requerido, por sua vez, esclareceu o 

procedimento adotado e defende a legitimidade no parcelamento 

automático, sem anuência do cliente, apontando regramento próprio 

(Resolução 4.549/2017 do Bacen), em razão do não pagamento pela 

autora do valor mínimo da fatura referente ao mês de agosto de 2017, bem 

como não fez o parcelamento junto ao banco conforme seu critério. Com 

efeito, não se nega que o suposto contrato em discussão é protegido 

pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, a inversão do 
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ônus da prova somente pode ser concedida em circunstâncias especiais, 

de conformidade com o art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, ou seja, se 

concretamente demonstrada a hipossuficiência caso a caso, não 

presumidamente. Só o fato de uma parte ser economicamente mais forte 

não torna a outra, em contrapartida, hipossuficiente. É necessário que a 

situação seja de efetiva desigualdade, isto é, que exista de tal ordem que 

implique em impossibilidade ou grave dificuldade na produção da defesa. 

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova, já que bem 

esclarecido o procedimento adotado pelo banco, além de suficientes os 

documentos colacionados aos autos. De fato, o reclamado parcelamento 

automático da fatura do cartão de crédito é procedimento regular, 

amparado pelo Bacen (Resolução n. 4.549/2017). Ora, a Resolução n. 

4.549/22017, que dispõe sobre financiamento do saldo devedor da fatura 

de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamentos pós-pagos, 

em seu artigo 1º e parágrafo único, assevera que: Art. 1º O saldo 

devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de 

pagamentos pós-pagos, quando não liquidado integralmente no 

vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de 

crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. 

O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de 

crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz 

respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a 

qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente. E o § 2º e 

seu § 1º da indicada Resolução regula que: Art. 2º Após decorrido o 

prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito 

rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento 

parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em 

relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no 

que diz respeito à cobrança de encargos financeiros. § 1º A previsão da 

linha de crédito de que trata o caput pode constar no próprio contrato de 

cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamentos pós-pagos. 

Nota-se que a intenção do Bacen com a Resolução 4.549/2017 foi inibir o 

endividamento no cartão de crédito, coibindo o uso sequencial do rotativo 

do cartão. Conforme o regramento, a hipótese de crédito rotativo do cartão 

não pago integralmente em seu vencimento, só se mantém até o 

vencimento da próxima fatura (30 dias, portanto), no momento em que, o 

consumidor quita a fatura, ou financia o saldo devedor, mas a partir de 

condições mais vantajosas em relação àquelas praticadas na modalidade 

de crédito rotativo, inclusive no que toca a cobrança de encargos 

financeiros. Ou seja, o consumidor que não liquidar a fatura do cartão no 

vencimento poderá se valer da modalidade de crédito rotativo apenas por 

mais 30 (trinta) dias. No mês subsequente, se ainda pendente o débito em 

cartão, sem qualquer iniciativa do devedor para fins de adimplemento, a 

instituição financeira, para fins de cobrança, somente poderá fornecer o 

parcelamento do saldo devedor e ainda em condições mais favoráveis do 

que às próprias do crédito rotativo, principalmente taxas de juros mais 

atrativas. Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora deixou de pagar 

a fatura do cartão de crédito no vencimento, referente aos meses de julho 

e agosto 2017, ensejando o parcelamento automático do saldo devedor e 

das compras do período, incluídos os encargos do financiamento rotativo. 

Isso não exclui as compras parceladas com pagamento ainda a vencer, 

cujo parcelamento se deu tão somente em relação aos meses que não 

foram quitados. Portanto, não tendo a autora feito o pagamento nas datas 

do vencimento, a instituição bancária procedeu ao parcelamento do saldo 

residual. Além disso, quando a autora contratou os serviços bancários 

aderiu ao parcelamento do cartão na assinatura do contrato com o banco. 

A princípio, houve respaldo para o indigitado parcelamento automático, já 

que o débito não foi pago, sequer o mínimo, e o banco não poderia replicar 

o crédito rotativo para mais de 30 dias, não se vendo, inicialmente, 

qualquer ilicitude a impor reparação. Em relação a alegação de da autora 

de que havia saldo suficiente em sua conta para pagamento dos valores e 

o banco não debitou a quantia devida, trata-se de uma afirmação pouco 

provável porque se houvesse saldo disponível na conta da autora, 

certamente o banco teria debitado a quantia, já que a autora ficou 

inadimplente por mais de um mês. Além disso, a autora tinha a opção de 

realizar o pagamento do cartão optando pelo pagamento avulso, mesmo 

que houve contrato em débito automático. No caso dos autos, ainda que 

tivesse outra linha de crédito mais vantajosa para a quitação da dívida, a 

reclamante não comprovou sua iniciativa para o adimplemento dos faturas 

em atraso, razão pela qual o banco tomou as medidas mais adequadas 

que possibilitasse o recebimento do crédito. Logo, não se verifica qualquer 

ilicitude do banco a impor reparação. Deste modo, não errou a parte 

requerida pelo procedimento de pagamento parcelado automático, mesmo 

que, por hipótese, sem prévia informação ao consumidor, já que débito 

havia, e não podia a instituição bancária replicar o crédito rotativo, ante a 

expressa vedação em Resolução própria. Quanto ao pedido de restituição, 

não se vislumbra hipótese nos autos ao acolhimento do pedido porque a 

reclamante se beneficiou do parcelamento para quitação da dívida. Em 

relação aos danos morais, o procedimento realizado pelo banco réu, não 

trouxe outra extensão ou consequência, indesejada à parte autora, que 

não mero dissabor, certo que, conforme já anunciado, o pagamento 

parcelado automaticamente encontra respaldo legal para seu implemento 

pelos agentes financeiros. Ademais, é assente o entendimento no sentido 

de que o mero adimplemento da avença não acarreta ofensa aos direitos 

extrapatrimoniais de contratante, salvo em situações excepcionalíssimas, 

hipótese não verificada nos autos. Nesse contexto, não caracterizada 

circunstância que atingiu a dignidade da parte autora, não há falar em 

dano moral. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por LUZIA GOMES DE 

OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 18 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos constantes dos 

autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Considerando que 

a justiça gratuita é direito constitucional, previsto no art. 5º, inc. LXXIV da 

CF/88, tem-se que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser 

requerido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante simples 

declaração de pobreza, sendo apenas possível o indeferimento ou a 

revogação do benefício, em havendo prova robusta de suficiência de 

recursos. Ressalte-se que não se exige estado de pobreza extremada 

para a concessão do benefício de gratuidade da justiça, mas sim a 

ausência para suportar os encargos inerentes à lide. Ademais, na forma 

do disposto no artigo 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Destaca-se, 

no entanto, que se trata de presunção relativa, que pode ser afastada, 

mediante prova a ser produzida pela parte contrária. Entretanto, como 

nesta fase processual há isenção de custas, o pedido da parte quanto à 

gratuidade da justiça será analisado se houver, eventualmente, recurso. 

No mérito, a controvérsia instaurada nos autos, em suma, envolve a 

possibilidade ou não de o adicional de insalubridade e adicional noturno 

incorporar-se ou não à base de cálculos da previdência do funcionário. 

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 

(RE) 593068 com repercussão geral reconhecida, decidiu: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. Assim, o 

STF já decidiu em outras ocasiões: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS 

HORAS E O TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Esta 

Corte fixou entendimento no sentido que somente as parcelas 

incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 488 de 1019



previdenciária. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AI 727958 

AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 

16/12/2008, DJe- 26-02-2009). Não se pode olvidar que os descontos 

previdenciários devem guardar estrita relação com o valor do benefício 

que o contribuinte irá receber por ocasião da aposentadoria. Vale dizer: 

as verbas utilizadas na base de cálculo do valor mensal da contribuição 

previdenciária devem ser as mesmas utilizadas na base de cálculo do 

valor do benefício previdenciário a ser concedido ao servidor. Por essa 

razão, as verbas de caráter temporário e indenizatório devem realmente 

ser excluídas do referido cálculo. A Constituição Federal estabelece que 

os ganhos habituais do trabalhador, a qualquer título, serão incorporados 

para fim de contribuição previdenciária e consequente repercussão no 

benefício previdenciário, consoante art. 201, § 11, que assim dispõe: Art. 

201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: (...) § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 

incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e 

consequente repercussão em benefícios, nos casos e forma da lei.” 

Sendo assim, se o servidor inativo não usufrui de verbas relativas ao 

adicional noturno, não é razoável admitir que enquanto em atividade sofra 

os descontos previdenciários incidentes sobre tais verbas, sob pena de 

ofensa a preceito constitucional. A exação de contribuição previdenciária 

que recai sobre adicional de insalubridade e adicional noturno não 

repercute em benefício previdenciário algum. Logo, tendo a comprovação 

de que os descontos previdenciários na remuneração da parte autora 

recaíram também sobre o adicional noturno deverá ser restituído, na forma 

simples, tendo em vista que não ficou configurado nos autos a má-fé do 

requerido na realização dos descontos. A correção monetária deve ser 

calculada segundo o IPCA/IBGE, em virtude do posicionamento firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do vencimento de cada prestação. 

Os juros de mora, por sua vez, são devidos a partir da citação, segundo 

os percentuais e índices aplicados à caderneta de poupança. Deve ser 

observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei n. 12.703/12, na forma do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei n. 

11.960/90, tudo nos exatos termos definidos nas teses firmadas no Tema 

905, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e pelo Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 (j. 

20.09.2017). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente ação proposta para, declarar a ilegalidade 

dos descontos previdenciários sobre o adicional noturno e comissões do 

Autor e de outas verbas transitórias e temporárias; e condenar o 

requerido promover o ressarcimento dos descontos previdenciários 

indevidos realizados no adicional noturno insalubridade sendo o Estado de 

Mato Grosso responsável pelo período de 02/2014 a 10/2014 e o Mato 

Grosso Previdência – MT PREV pelos períodos de 01/2015 a 02/2019, cuja 

restituição deverá ocorrer na forma simples, sendo que o valor corrigido a 

ser restituído será objeto de apuração na fase de execução mediante a 

juntada de planilha de simples cálculos, observando, todavia, os 

parâmetros de correção monetária e juros de mora aqui fixados. A 

correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA/IBGE, em virtude 

do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do 

vencimento de cada prestação. Os juros de mora, por sua vez, são 

devidos a partir da citação, segundo os percentuais e índices aplicados à 

caderneta de poupança. Deve ser observada a regra instituída pelo art. 1º 

da Lei n. 12.703/12, na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/90, tudo nos exatos termos 

definidos nas teses firmadas no Tema 905, no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça, e pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, Tema 810 (j. 20.09.2017). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e não havendo manifestação das partes, certifique-se e 

arquive-se mediante baixa e cautelas de praxe. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de propositura de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, afirma o Autor que contratou um 

plano de internet móvel da Requerida, com limitação de tráfego de 120 GB 

por mês, com adicional promocional de 120 GB mensal (promoção Black 

Friday), totalizando 240 GB mensal, ao preço mensal de R$ 119,99. No ato 

da contratação, afirma que foi lhe passado a informação de que haveria a 

possibilidade de habilitação de chips adicionais (dependentes) no plano 

adquirido. No entanto, ao tentar realizar tal ato foi informado que o plano 

contratado não permite a vinculação de chip adicional. Requer ao final, a 

procedência da ação em todos os seus termos, pugnando pela 

indenização por danos morais. Integrada a lide, a Requerida em sede de 

contestação, aduz que para o plano em questão NÃO HÁ a possibilidade 

de ativação de dependentes pelo seu próprio regulamento e que não há 

ato ilícito a ser indenizado. É a síntese do necessário. Passo a análise do 

mérito. Inicialmente, cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema 

criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo 

em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º; artigo 6º, VI e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Todavia, em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, conforme retro declinado, é certo que tal benesse conferida 

por Lei não isenta o Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de 

seu direito, cabendo a este, portanto, produzir o mínimo de prova 

necessária para que se vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de 

seu direito e a possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem. O objetivo da 

inversão do ônus da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da 

defesa do direito do consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer 

mais facilmente uma demanda, em detrimento das garantias processuais 

do fornecedor-Réu. Importa em dizer que o Autor não está dispensado de 

trazer aos autos o mínimo de prova possível a demonstrar seu direito, nos 

termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; Da análise dos autos, verifico que não fora juntado qualquer 

documento pelo Autor para comprovar o alegado visto que no documento 

anexado pelo próprio Requerente ‘print do plano contratado id. 17346831’ 

consta a informação “Quantidade de Dependentes: 0” bem como nos 

documentos colacionados em sede de defesa em nenhum consta a 

referida informação referente a possibilidade do plano possuir 

dependentes. O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória 

das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Da análise dos autos, observo que o 

autor não conseguiu fazer prova quanto fato constitutivo de seu direito, 

conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, uma vez que sequer demonstrou o 

ato ilícito indenizável da parte reclamada. Assim, pela ausência de prova 

de fato constitutivo do direito do autor, tenho que a demanda merece ser 

julgada improcedente. Os requisitos exigidos para a configuração da 

responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram ressonância 

nos autos, sendo medida imperiosa a improcedência do pleito autoral. “Ex 

Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de 

consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a parte 

reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face 

do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 
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apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se, note-se, baixe-se e arquive-se, 

não havendo requerimento para cumprimento da sentença. P. R. I. C 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010011-72.2016.8.11.0045. REQUERENTE: JONAS DAL MOLIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. I. Relatório. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que 

desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito. Não 

merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado para o 

julgamento da lide, tendo em vista que os elementos constantes dos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia apresentada. Pretende o 

reclamante a declaração de nulidade da cobrança de consumo de energia 

elétrica no valor de R$ 17.976,66 (dezessete mil, novecentos e setenta e 

seis reais e sessenta e seis centavos), referente a UC 6/2012060-6, 

tendo como referência o consumo dos meses de outubro e dezembro de 

2015. Alegou, outrossim, que o valor é exorbitante e não condiz com o 

efetivo consumo de sua residência e, assim, requereu a declaração de 

inexigibilidade do débito discutido nos autos. A requerida, por sua vez, 

defendeu que a cobrança reflete o consumo da unidade consumidora 

instalada na residência do reclamante, em razão de defeito de 

anormalidade encontrada no relógio medidor. Pois bem. A Lei n. 9.427/96 

criou a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – atribuindo-lhe 

poder regulamentador, exercido, para o que interessa ao caso, através da 

Resolução n. 456/00, a qual estabelece as condições gerais de 

fornecimento de energia elétrica a serem observadas pelas 

concessionárias. Referida norma estabelece o procedimento a ser 

adotado em caso de constatação de irregularidade na unidade 

consumidora. Ocorre que não há nenhum laudo regular realizado pela 

requerida, a fim de aferir o real consumo dos serviços no período 

questionado pelo consumidor, a ponto de não se impugnadas alegações 

da parte reclamante pela concessionária. E, afirmando o reclamante na 

petição inicial a inexistência de irregularidade praticada por ele no relógio 

medidor, torna-se ínsita sua manifestação pela realização de tal perícia – 

ainda que em fase judicial. Em razão da notória impossibilidade da 

realização da sobredita perícia no local e momento em que efetuada a 

inspeção, cumpria a requerida acautelar sua conduta, mediante a adoção 

da providência alvitrada no § 4º do artigo 72 da citada resolução, ou seja, 

acondicionar o medidor em invólucro específico, lacrando-o no ato da 

retirada e encaminhando-o ao órgão responsável pela perícia. A 

inobservância de tal procedimento acarreta a inviabilidade da realização 

da perícia, eis que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da requerida 

procederam à violação dos lacres a fim de constatarem unilateralmente a 

alegada irregularidade. Se tal procedimento dinâmico, por um lado, 

possibilita à requerida a verificação imediata de eventual irregularidade, 

por outro, em caso de impugnação judicial – ou mesmo administrativa – 

acarreta-lhe o ônus de arcar com a inviabilização da referida perícia. Isto 

porque, concomitantemente à inspeção, ocorreu a violação dos lacres do 

medidor e o relógio, quando de sua substituição, permaneceu sob a 

guarda de uma das partes, a saber, da empresa requerida e, depois, foi 

por esta descartado. Ora, o procedimento estatuído pelo § 4º, do artigo 72, 

da Resolução n. 456/00 da ANATEL, é o único que preserva o aspecto do 

medidor quando da inspeção, a fim de que seja aferido o estado quando 

da perícia realizada por terceiro imparcial. Se o lacre foi violado e o 

medidor substituído encontra-se sob a posse da empresa requerida, 

macula-se irremediavelmente qualquer pretensão de imparcialidade dos 

resultados a serem obtidos em eventual perícia no mesmo – isso porque 

restará perene eventual dúvida sobre indevida manipulação do mesmo 

pela requerida anteriormente à perícia. O cerne da questão sub judice está 

na forma como a requerida, por meio do seu preposto, procedeu, e quanto 

a tal procedimento administrativo, indubitavelmente, é de se concluir que 

foi ilegal, porquanto, não se pode olvidar que o consumidor está 

atualmente protegido por garantia constitucional que a empresa requerida, 

como concessionária de um serviço público, não pode ignorar e, por isso, 

sua atuação, ainda que privilegiada no posicionamento com o consumidor, 

não pode ocorrer como se bastasse sua palavra ou sua determinação, 

como um Fato do Príncipe, de que não coubesse recurso. Pela forma como 

procedeu administrativamente, a requerida, sem qualquer dúvida, violou 

garantia constitucional dos autores prevista no art. 5º, LV, da Constituição 

Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e os acusados em geral são assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, com os meios e os recursos a ele inerentes. Ora, se a 

constatação das irregularidades descritas no termo de ocorrência não foi 

efetivada na presença de duas testemunhas, como se depreende da 

prova documental, não é de admitir-se a efetiva ocorrência de fraude e 

irregularidades, que não se presumem, e devem ser devidamente 

provadas. E, como logo em seguida a requerida, concluindo pelas 

irregularidades calculou unilateralmente a energia que havia sido desviada 

em determinado período e emitiu a conta de fornecimento sem sequer dar 

ao autor a oportunidade de defender-se de forma ampla e observando o 

princípio do contraditório, é de concluir-se que realmente houve violação 

ao preceito constitucional da ampla defesa, pois o ato seguinte seria pagar 

ou ter a energia cortada, como de fato aconteceu. E, por cediço, a perícia 

no medidor é irrelevante para o deslinde da matéria versada nos autos – 

consoante rotineiramente verifica-se nos feitos em que tal prova foi 

produzida. Aliás, pelo que tudo indica sequer houve Termo de Ocorrência 

e Inspeção – TOI, elaborado pela requerida a fim de aferir a real situação 

do consumo no relógio medidor da residência da parte autora. Assim, seria 

inadmissível condenar o reclamante sumariamente, com violação dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, a partir de documentos 

unilateralmente produzidos, no pagamento de valor também apurado de 

modo unilateral, sob pena de violação à garantia constitucional do devido 

processo legal. Como se vê, pois, o proceder da requerida implica em 

inviabilização prática de direito assegurado ao consumidor pelo inciso II do 

artigo 72 da citada resolução, com a redação que lhe foi dada pela 

Resolução n. 90/01 da ANEEL. Frise-se, ademais, que não há que se exigir 

do consumidor prova de fato negativo, a saber, que não adulterou o 

medidor. Aplicável, ainda, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, eis que se trata 

de hipótese típica de hipossuficiência técnica. Vale ressaltar, neste 

momento, que a requerida não juntou nos autos nenhum documento que 

pudesse comprovar a legalidade da cobrança realizada. Ademais, a mera 

juntada de telas informatizadas de seu sistema ou menção a eles não é 

suficiente para a comprovação da legalidade das cobranças em questão. 

E ainda, a requerida não juntou nos autos nenhum documento que 

pudesse comprovar a suposta irregularidade no relógio medidor e não 

preservou este, inviabilizando a perícia direta. Isso já seria suficiente para 

a conclusão da veracidade das alegações do consumidor e 

reconhecimento do defeito na prestação do serviço. Nesse sentido, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça, assentando que “caberia à 

concessionária dos serviços fornecer os elementos de prova das 

alegações feitas, já que o ônus da prova cabe a quem alega o fato. Não o 

fazendo, impossível a caracterização de fraude”. Precedentes: REsp 

62.097/SP. Sem destaque no original. Considerando assim: que os 

documentos apresentados pelo autor demonstram o pagamento de todas 

as faturas antes e depois da notificação. Aliás, não há prova nos autos de 

que após a notificação o consumo de energia tenha aumentado ou que 

tenha havido aumento no consumo na unidade consumidora objeto de 

reclamação dos autos, razão pela qual deverá ser declarado a 
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inexigibilidade do débito de R$ 17.976, 66 (dezessete mil, novecentos e 

setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), vinculado a UC 

6/2012060-62675322-8, referente aos meses de outubro e dezembro de 

2015. A cobrança para o período em aberto deverá ser feita mediante a 

utilização da média dos últimos três meses imediatamente anteriores ao 

período impugnado. Quanto ao pedido de danos morais, entendo que não 

merecem acolhimento, pois não houve corte/suspensão no fornecimento 

indevido do serviço em razão do débito discutido nos autos, assim como 

não houve inscrição do nome do autor no cadastro de devedores em 

relação ao débito objeto da lide. Por fim, acredito que mais seja 

desnecessário, pois observando-se o art. 489, § 1º, inciso IV, do Código 

de Processo Civil, entendo que todos os argumentos deduzidos no 

processo foram enfrentados, suficientes o necessário para afirmar a 

conclusão adotada por este julgador na fundamentação deste julgado. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por JONAS DAL MOLIN 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S/A., para: (i) tonar definitiva a tutela provisória 

concedida nos autos; e (ii) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 

17.976, 66 (dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e 

seis centavos), vinculado a UC 6/2012060-62675322-8, referente aos 

meses de outubro e dezembro de 2015. A cobrança para o período em 

aberto deverá ser feita mediante a utilização da média dos últimos três 

meses imediatamente anteriores ao período impugnado. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

18 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Devolva-se o valor depositado nos autos à título de 

honorários periciais ao requerido. Expeça-se alvará. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002967-19.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIO SANTOS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002967-19.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARLUCIO SANTOS 

MONTEIRO REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000449-22.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PARIZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (REQUERIDO)

EDNEI PAES NANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000449-22.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: EDUARDO PARIZOTTO REQUERIDO: EDNEI PAES NANTES, 

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA VISTOS. Se presentes os requisitos 

exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme deprecado servindo a 

presente de mandado. Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando a falta dos documentos necessários ao seu cumprimento 

solicitando o envio, com urgência. Designo o dia 19 de maio de 2020, às 

15h00min, para a colheita do depoimento pessoal da testemunha, 

conforme deprecado no ID n.º 28663365. Comunique-se ao Juízo 

deprecante o recebimento desta, bem como informe a data da audiência 

solicitando as intimações necessárias, partes e respectivos advogados. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

04 de fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000449-22.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PARIZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (REQUERIDO)

EDNEI PAES NANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000449-22.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Intimação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: EDUARDO PARIZOTTO 

POLO PASSIVO: EDNEI PAES NANTES MARCELO LINCOLN ALVES SILVA 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000119-25.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUFANTE COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000119-25.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRF S.A. REQUERIDO: CONSTRUFANTE COMERCIO E 

CONSTRUTORA LTDA - ME VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, em trâmite entre as partes acima identificadas. 

Alega a Requerente que firmou com o Requerido 3 (três) contratos de 

prestação de serviços, para execução de obra civil, sendo eles, os de 

número 102160, 105232 e 110455, entretanto afirma que a parte 

Requerida não cumpriu com as obrigações contratuais estipuladas em 

relação à documentação necessária para averbação das obras. Expõe 

que fora enviada notificação extrajudicial a Requerida, postulando pela 

regularização da documentação necessária para averbação da obra, mas 

supostamente nenhuma resposta ou providência foi dada. Por fim, requer 

que seja compelida a Requerida a regularizar a documentação indicada no 

“quadro 2” da petição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

diária. Entretanto, não há como ter plena convicção de que o “AR” juntado 

aos autos sob o ID de n.º 27977732- p. 09, realmente se refere a 

notificação extrajudicial encartada no ID n.º 27977899. E, ainda que assim 

o fosse, necessário se faz, "ad cautelam", que seja dado oportunidade a 

parte ré de se manifestar, ante da concessão da liminar. Isto posto, por 

medida de prudência, e para uma melhor análise da tutela por este juízo, 

postergo a análise da liminar até a apresentação da contestação por parte 

da Requerida, afim de melhor instruir o feito. Ademais, designo audiência 

de conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 16 de abril de 2020, às 17h00m. 

Cite-se o requerido para compareça à audiência com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias da data designada. Intime-se o requerente, na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC). Consigne-se que as partes 

deverão comparecer ao ato designado acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação os réus poderão oferecer 

contestação, no prazos de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelos autores (art. 341 do CPC). 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000284-72.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DERLIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000284-72.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: DERLIANE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Visto. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, entre as partes acima 

identificadas, objetivando, liminarmente, a imediata baixa de seu nome junto 

aos cadastros de proteção ao crédito. Com a inicial juntou documentos, 

conforme se vê dos ID’s anexos. Vieram os autos conclusos. É breve o 

relato. Fundamento. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a parte Autora conseguiu demonstrar ‘prima 

facie’ a probabilidade de seu direito. A fim de comprovar o seu direito, a 

parte Autora juntou extrato de órgãos de proteção ao crédito, onde 

verifica-se a existência de pendências financeiras relativa à empresa 

requerida (ID n.º 28209472-p.01). Por outro lado, nota-se, que os 

comprovantes de pagamento do ID n.º 28209461, indicam o mesmo 

número de contrato constante do registro do cadastro de inadimplentes 

acima mencionados, qual seja, contrato de n.º 0162575961, e ainda que 

houve o pagamento das prestações dos meses de fevereiro a novembro 

de 2019, portanto, conclui-se, de prima facie, que à época da referida 

negativação, data da ocorrência 23.10.2019, a parte autora não estava em 

mora com o Requerido, assim não há motivos para a sua manutenção nos 

órgãos de proteção ao crédito. No caso, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, encontram-se nos efeitos nefastos que a 

inscrição como inadimplente pode causar na vida da parte autora, vez que 

sustenta a inexistência do débito vergastado, o que será demonstrado no 

decorrer da presente demanda. Assim, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA 

com o fim de determinar a retirada provisória do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes SPC/SERASA, conforme documento de ID n.º 

28209472-p. 01, referente às restrições junto à requerida. Oficie-se ao 

SPC/SERASA para que cumpra a liminar acima concedida retirando 

imediatamente o nome do requerente do cadastro de inadimplentes até 

ulterior decisão deste Juízo. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, bem como a gratuidade de 

justiça. Ressalte-se que não há risco de irreversibilidade da conduta, pois, 

a qualquer momento poderá ser revogada esta decisão, não violando o 

prescrito no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. Assim, designo 

audiência de conciliação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 14 de maio de 2020, às 

14h00min. Intime-se a parte autora através de seus advogados. Cite-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do 

CPC), para comparecerem ao ato designado. A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não comparecimento injustificado do 

autor ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Sem prejuízo, determino que a 

parte autora junte comprovante de endereço. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de fevereiro de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000788-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000788-78.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: HEITOR PEREIRA MARQUEZI REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO VISTOS. Recebo a inicial e os documentos a ela acostados. 

Defiro a gratuidade da justiça. Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação a ser realizada perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, no dia 30 de 

abril de 2020, às 17:00 horas. Cite-se a parte requerida, para comparecer 

ao ato designado, observando o disposto no art. 334, do CPC. Consigno 

que deverá o Sr. Oficial de Justiça, no ato da citação, certificar eventual 

proposta de autocomposição (art. 154, VI, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora para a audiência deverá ser 

feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo se tratar de 

parte representada pela Defensoria Pública. As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 
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prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de fevereiro de 

2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MARQUES ALEXANDRINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000143-53.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

DIOGO MARQUES ALEXANDRINO DOS SANTOS RÉU: MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. VISTOS. Recebo a inicial e os documentos a ela 

acostados. Defiro a gratuidade da justiça. Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação a ser realizada perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, no dia 18 de 

junho de 2020, às 15:00 horas. Cite-se a parte requerida, para 

comparecer ao ato designado, observando o disposto no art. 334, do CPC. 

Consigno que deverá o Sr. Oficial de Justiça, no ato da citação, certificar 

eventual proposta de autocomposição (art. 154, VI, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora para a audiência deverá ser 

feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo se tratar de 

parte representada pela Defensoria Pública. As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Associe-se o presente feito com 

o de n.º 1000141-83.2020.8.11.0045. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de março de 2020. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000836-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETTE ZAMBIASI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUZZO & SILVA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA PROCESSO N.º 1000836-42.2017.8.11.0045 AÇÃO 

DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM 

COBRANÇA DE ALUGUERES REQUERENTE: MARISETTE ZAMBIASI 

REQUERIDO: GUZZO & SILVA LTDA – ME (FUNERÁRIA OURO VERDE) 

VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES proposta por 

MARISETTE ZAMBIASI em face de GUZZO & SILVA LTDA ME (FUNERÁRIA 

OURO VERDE). Alega a autora ser proprietária do imóvel urbano localizado 

na Rua Corbélia, n.º 1496-S, Bairro: Alvorada, nesta cidade. Aduz que 

locou, por tempo indeterminado, o referido imóvel à empresa requerida, 

através de Contrato de Locação Escrito, datado de 23 de julho de 2015, 

sendo fixado o valor mensal da locação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais). Contudo, a ré deixou de pagar os aluguéis nas datas aprazadas, 

estando, atualmente, inadimplente, com dívida acumulada no valor de 

R$22.250,00 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais). Informa que 

notificou extrajudicialmente a requerida, informando que não havia mais 

interesse na manutenção do respectivo contrato de locação. Ao final, 

pugnou pela concessão de liminar, determinando-se a desocupação do 

imóvel, mediante prestação de caução de 03 (três) meses de aluguéis. No 

mérito, requer a decretação da rescisão do contrato de locação e 

condenação da requerida ao pagamento dos aluguéis em atraso até a data 

da efetiva desocupação do imóvel, acrescido de juros e correção 

monetária. Instruiu a exordial com documentos. A inicial foi recebida no Id 

n.º 5586088, restando deferida a liminar pleiteada, mediante a prestação 

de caução no valor correspondente a 03 (três) meses do aluguel, 

conforme previsto em Lei. No mesmo ato, designou-se audiência de 

conciliação, determinando ainda, a citação e intimação da parte ré. 

Peticionou a autora informando o depósito judicial do valor da caução (Id 

n.º 5769938 e anexos). Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação no Id n.º 6823672, sustentando, em síntese, excesso de 

cobrança, haja vista a não contabilização do pagamento de R$ 1.000,00 

(mil reais), realizado em 17.08.2016, bem como cobrança de juros ilegais 

de 2% ao mês. Aduz que apesar de reconhecer o débito, não efetuou a 

totalidade dos pagamentos dos aluguéis face às diversas benfeitorias 

realizadas no imóvel, tais como: colocação de vidros BLINDEX e pias de 

mármore, devendo assim, ser realizada avaliação de todas as benfeitorias 

para somente após apurar se há ou não saldo devedor a ser pago pela 

empresa ré à autora. Pugnou, ao fim, pela improcedência da ação, por 

estar fundada em valores excessivos e inexistentes. Em pedido 

alternativo, requer seja reconhecido o excesso de cobrança, devendo ser 

excluídos os juros ilegais de 2% (dois por cento) ao mês. Anexou 

documentos à peça contestatória. No Id 8007714, a autora requereu o 

levantamento do valor da caução prestada, haja vista a desocupação 

voluntária do imóvel pela requerida. Audiência de conciliação realizada, 

restando infrutífera a composição das partes (Id n.º 8040460). Em decisão 

de Id n.º 9521731 fora deferido o pedido de levantamento da caução pela 

autora, determinado ainda, a intimação das partes para se manifestarem 

acerca das provas. A autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id 

n.º 9638635), enquanto a requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo 

para se manifestar sobre as provas, conforme certificado no Id n.º 

14767942. Certificou-se ainda, o decurso do prazo para a autora 

apresentar impugnação à contestação (Id n.º 2567926). Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Como dito, 

cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES, tendo as partes acima 

indicadas. O deslinde da presente controvérsia não exige dilação 

probatória, eis que a prova documental é suficiente para que se realize o 

julgamento nesse momento processual, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Pretende autora, a rescisão do contrato de 

locação firmado com a requerida, bem como a condenação da empresa ré 

ao pagamento dos aluguéis inadimplidos durante a vigência do contrato. 

Por seu turno, a requerida não negou o inadimplemento dos locativos, 

limitando-se a se insurgir quanto ao valor cobrado, que entende 

excessivo, afirmando que devem ser descontados os valores 

despendidos nas benfeitorias realizadas no imóvel no débito cobrado. De 

início, cumpre destacar que a locatária, no curso da ação, efetuou a 

desocupação voluntária do imóvel, conforme se vê dos autos (Id n.º 

8007714 e Id n.º 6823672, item “12”), assim, a presente demanda perdeu 

seu objeto em relação ao despejo, contudo, considerando a cumulação de 

pedidos, o feito deverá prosseguir em relação à cobrança de aluguéis. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, vejamos: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de 

despejo c.c cobrança. Interposição contra decisão que recebeu recurso 

de apelação no efeito unicamente devolutivo. Desocupação do imóvel. 

Perda do objeto com relação ao despejo. Prosseguimento da ação de 

cobrança dos alugueis. Apelo que deve ser recebido no duplo efeito por 

incidência da regra geral contida no artigo 520, caput, do Código de 

Processo Civil. Decisão reformada. Julgamento: 24.12.2014. Relator Mario 

A .  S i l v e i r a . ”  ( T J S P  A I  2 1 9 4 5 1 7 8 3 2 0 1 4 8 2 6 0 0 0 0  

-194517-83.2014.8.26.0000. Data da Publicação: 26/11/2014). DA 

COBRANÇA DOS ALUGUÉIS E RESCISÃO CONTRATUAL Pois bem. A falta 

de pagamento constitui infração prevista legal e contratualmente, que 

acarreta a rescisão da locação (art. 9º, inc. III, da Lei 8.245/91). Assim 

sendo, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito 

(art. 373, inc. I, do CPC), ou seja, cabia à requerente demonstrar a 

existência do contrato de locação e o inadimplemento da locatária, ônus do 

qual se desincumbiu, consoante se afere dos documentos carreados com 

a petição inicial (Contrato Particular de Locação: Id n.º 5072348; 

Notificações: Id n.º 5072350, 5072352 e 5072353). Por outro lado, por 

constituir fato extintivo da obrigação, era ônus da parte requerida a prova 

do pagamento dos aluguéis em cobrança, bem como a demonstração das 

benfeitorias realizadas, além da autorização do locador para realização 
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destas mediante desconto dos locativos. Em relação às benfeitorias, além 

da requerida não ter apresentado reconvenção, não trouxe aos autos 

qualquer comprovante de pagamento das alegadas despesas que 

pretende a compensação, aliás, sequer as mensurou, conforme lhe 

incumbia (art. 373, inc. II, do CPC). Em razão disso, não tem cabimento a 

pretensão da requerida de compensação por benfeitorias consistentes na 

“colocação de vidros BLINDEX e pias de mármore”, cuja responsabilidade 

pela realização assumiu contratualmente, haja vista não se tratar de obras 

necessárias a segurança do imóvel, conforme prevê a cláusula oitava do 

contrato de locação (Id n.º 5072348). Ademais, não há qualquer indicativo 

probatório nos autos de que o autor tenha autorizado a realização de tais 

benfeitorias, tampouco de que tenha concordado em compensar os 

valores a título de aluguel com essas despesas. A propósito: Ementa: 

”APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. AÇÃO DE 

DESPEJO, CUMULADA COM COBRANÇA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA.INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENFEITORIAS 

REALIZADAS NO IMÓVEL LOCADO, BEM COMO DE QUE SERIAM 

COMPENSADAS COM O DÉBITO LOCATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

PELO IGP-M, DETERMINADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL DO AUTOR, VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITA. APELO 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível, 

Nº 70052706512, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em: 26-03-2015). Ementa: 

”APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. PEDIDO DE 

COMPENSAÇÃO FEITO EM CONTESTAÇÃO DESPROVIDOS DE PROVA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. O demandado, além de não ter 

apresentado reconvenção, não trouxe os comprovantes de pagamento 

das alegadas despesas que pretende compensação para demonstrar os 

fatos impeditivos do direito da autora, como lhe incumbia, na forma do art. 

373, inc. II, do CPC. 2. A responsabilidade pela realização das benfeitorias 

“necessárias ao mantenimento e à permanência no imóvel” foi assumida 

contratualmente, inexistindo prova de não ter sido beneficiado com o 

desconto dos aluguéis na época oportuna: 30 dias após a contratação, 

quando os consertos deveriam ter sido realizados. Apelação desprovida.” 

(Apelação Cível, Nº 70082988593, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 

21-11-2019). Desse modo, não há que se falar em compensação entre os 

débitos e as benfeitorias realizadas no imóvel. No tocante aos aluguéis em 

cobrança, a requerida comprovou o pagamento parcial de R$ 14.250,00 

(quatorze mil e duzentos e cinquenta reais), através dos recibos juntados 

sob o Id n.º 6824571. Embora a requerida sustente que a autora não 

considerou um pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), verifica-se da 

memória de cálculo que acompanhou a inicial da presente demanda, que a 

requerente considerou, bem como abateu o valor pago parcialmente pela 

requerida do total devido a título de aluguéis (Id: 5072349), assim, não 

prospera a alegação de excesso de cobrança neste ponto. Já no que 

concerne aos juros de mora, entendo que merece acolhimento o pleito de 

redução formulado pela requerida. Explico. Os juros de mora foram 

ajustados em 2% a.m. (cláusula quinta do contrato de locação: Id n.º 

5072348), o que contraria os arts. 406, Código Civil, combinado com o art. 

161, § 1º, CTN, não podendo assim prevalecer. Nesse sentido: EMENTA: 

CIVIL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE 

IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO EMBARGADO 

- REJEIÇÃO - MULTA E JUROS ESTABELECIDOS EM CONTRATO DE 

LOCAÇÃO - REDUÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. 

Demonstrado que o exeqüente está devidamente representado nos autos, 

não prospera a preliminar de irregularidade da representação processual. 

2. Não tem validade a cláusula contratual que estabelece juros moratórios 

em percentual que extrapola o limite legal. 3. Cumprido, em parte, o 

contrato, é lícito ao juiz reduzir, proporcionalmente, a multa estabelecida 

para a hipótese de inadimplemento. 4. Apelo parcialmente provido. 

Unânime. (Acórdão 266134, 19980110789760APC, Relator: ESTEVAM 

MAIA, Revisor: GEORGE LOPES, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 

7/3/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/3/2007. Pág.: 109). Dessa forma, 

reduzo os juros de mora para 1% (um por cento) ao mês, em consonância 

com o que estabelece o art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1º do CTN. 

Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, para DECRETAR a rescisão do contrato de locação avençado 

entre as partes (Id n.º 5072348) nos termos do art. 9º da Lei 8245/1991, e 

ainda, CONDENAR a requerida ao pagamento dos aluguéis em atraso até a 

data da entrega das chaves à parte autora (09.05.2017, conforme item 

“12” da peça de defesa: Id n.º 6823672), descontado o pagamento parcial 

realizado (Id n.º 6824571), com correção monetária pelo INPC e juros de 

1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento de cada parcela 

de aluguel inadimplido, além de multa contratual de 10% (dez por cento). 

Considerando que a autora decaiu em parte mínima do pedido, condeno a 

parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10%, sobre o valor da condenação 

(arts. 85, § 2º e 86, p.ú., ambos do CPC). Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo 

legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, 

anotações e baixas de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de 

janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002798-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação dos advogados da parte autora para 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000901-66.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA SERENA ONEDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000901-66.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

TERESINHA SERENA ONEDA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS. Pois bem. Diante da informação de nova 

cessação do benefício (ID n.º 29545386), bem como considerando o laudo 

pericial acostado aos autos, dando conta da incapacidade total e 

permanente da autora (ID n.º 27691827), determino o restabelecimento do 

benefício previdenciário à autora, devendo este permanecer ativo pelo 

prazo de 300 (trezentos) dias, período necessário até a prolação de 

sentença nos autos, haja vista o grande fluxo de demandas 

previdenciárias neste Juízo. Intime-se o INSS da presente decisão, a fim 

de que realize o restabelecimento do benefício previdenciário à 

requerente, nos termos acima dispostos, sob pena de aplicação de multa. 

Prazo: 15 (quinze) dias. Oficie-se à EADJ e/ou APSADJ, remetendo-lhes 

as cópias necessárias e documentos pessoais da autora, bem como cópia 

da presente decisão. Ainda, intime-se a autarquia requerida para, 

querendo, se manifestar quanto ao laudo pericial, no prazo legal. Ultimadas 

as providências acima, torne-me conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de março de 

2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001198-39.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001198-39.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Citação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: CAIXA ECONÓMICA 

FEDERAL POLO PASSIVO: MARCIA REGINA DE ALMEIDA Certifico e dou 

fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 
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necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001339-58.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR SANTANA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001339-58.2020.8.11.0045. AUTOR: 

JOSE DE RIBAMAR SANTANA PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTO. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E PRODUÇÃO DE PROVA EM 

CARÁTER EMERGENCIAL, entre as partes acima identificadas, pugnando 

pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir a autarquia 

requerida a conceder benefício previdenciário. Com a inicial juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 

300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte autora 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso 

porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurado restou suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID 

n.º 30146057-p. 01), eis que comprova existência de contribuições em 

número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No 

tocante ao requisito da incapacidade laboral, o Requerente apresentou 

exames e relatórios médicos, evidenciando a realização de tratamento 

médico. Ademais, os laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 

30139749, indicam que o Autor está incapacitado por tempo 

indeterminado. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que 

o Requerente está incapacitado para o exercício de atividade profissional 

por tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 

8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado 

só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, 

quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para 

o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos ao autor, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

estabelecimento do benefício de auxílio-doença ao autor, Sr. JOSE DE 

RIBAMAR SANTANA PEREIRA, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o 

benefício pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de 

manutenção do benefício, sem a realização da perícia médica, e não 

ocorrendo recuperação, determino que a parte autora apresente aos 

autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 13 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001275-48.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001275-48.2020.8.11.0045. AUTOR: 

MARTA MARIANO DE OLIVEIRA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTO. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, entre as partes acima 

identificadas, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido 

de compelir a autarquia requerida a conceder benefício previdenciário. 
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Com a inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois 

bem. Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, 

quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora). 

Considerando os elementos de cognição existente nos presentes autos, 

tenho que a parte autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 

da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID n.º 30058349, p. 

03), eis que comprova existência de contribuições em número suficiente, 

conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao requisito da 

incapacidade laboral, a Requerente apresentou exames e relatórios 

médicos, evidenciando a realização de tratamento médico. Ademais, os 

laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 30057633, indicam que 

a Requerente está incapacitada por tempo indeterminado. Assim, os 

documentos acostados a inicial, demonstram que a Requerente está 

incapacitada para o exercício de atividade profissional por tempo 

indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 e seu § 1º. da Lei nº 

8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado 

só cessará quando houver sua reabilitação para atividade que lhe garanta 

subsistência ou, sendo ela impossível, que seja aposentado por invalidez. 

Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de 

recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo 

de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. § 1º. O 

benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o 

segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, 

seja aposentado por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional 

for concedida apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a 

sua subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do 

benefício. Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente 

comprometida caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença a autora, Sra. MARTA 

MARIANO DE OLIVEIRA, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o 

benefício pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de 

manutenção do benefício, sem a realização da perícia médica, e não 

ocorrendo recuperação, determino que a parte autora apresente aos 

autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 17 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001393-24.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001393-24.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

MONICA BATISTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

VISTO. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, entre as partes acima 

identificadas, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido 

de compelir a autarquia requerida a conceder benefício previdenciário. 

Com a inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois 

bem. Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, 

quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora). 

Considerando os elementos de cognição existente nos presentes autos, 

tenho que a parte autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 

da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID n.º 30252616), 
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eis que comprova existência de contribuições em número suficiente, 

conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao requisito da 

incapacidade laboral, a Requerente apresentou exames e relatórios 

médicos, evidenciando a realização de tratamento médico. Ademais, os 

laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 30252618-p. 01, 

indicam que a Requerente está incapacitada por tempo indeterminado. 

Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que a Requerente 

está incapacitada para o exercício de atividade profissional por tempo 

indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 e seu § 1º. da Lei nº 

8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado 

só cessará quando houver sua reabilitação para atividade que lhe garanta 

subsistência ou, sendo ela impossível, que seja aposentado por invalidez. 

Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de 

recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo 

de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. § 1º. O 

benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o 

segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, 

seja aposentado por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional 

for concedida apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a 

sua subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do 

benefício. Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente 

comprometida caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

estabelecimento do benefício de auxílio-doença a autora, Sra. MONICA 

BATISTA, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o benefício pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de manutenção do 

benefício, sem a realização da perícia médica, e não ocorrendo 

recuperação, determino que a parte autora apresente aos autos, 

documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 17 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000713-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERRAREZI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para apresentar 

impugnação a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35213 Nr: 5618-90.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRSON GILBERTO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, ANDRESSA KUNZLER DUTRA - OAB:24640/0, 

CATIANE ZAATREH CENTURION - OAB:21975-O, FRANCIELLI 

RODRIGUES PALIANO - OAB:23.160, GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO 

- OAB:12118-A /MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - 

OAB:MT/22.903-O, MARCELE INES ROOS - OAB:9384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE 

JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, VALTER 

LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 " [...] Assim, à mingua de comprovação de esgotamento das diligências 

para localização de bens em nome da parte devora, indefiro o pedido de 

indisponibilidade de bens formulado pela exequente.No mais, defiro a 

penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854 do CPC.Procedi à ordem de bloqueio do valor devido, 

contudo, foram encontradas quantias consideradas irrisórias frente ao 

total da dívida executada, de modo que promovi o desbloqueio do valor, 

com fundamento no art. 836, do CPC.Defiro também, a busca de veículos 

em nome do (a) (s) executado (a) (s) através do sistema RENAJUD.Sendo 

localizados veículos livres de qualquer ônus em nome do (a) (s) devedor 

(a) (es), determino desde já, a constrição, nos termos requeridos pelo 

credor (a) (es), juntando aos autos o respectivo comprovante de restrição 

e/ou penhora.Caso contrário, junte-se aos autos somente o extrato 

RENAJUD.Havendo a penhora, desde já intime-se o (a) (s) executado (a) 

(s), consignando que poderá oferecer EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 16, inciso III, da Lei 6.830/80).Intime-se o (a) (s) exequente (s) 

para se manifestar sobre as informações obtidas pelos sistemas 

informatizados, devendo desde logo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento da execução. Prazo: 15 (quinze) dias.Cumpra-se, às 

providências necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82588 Nr: 1997-80.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA, 
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REGIANE LEISMANN BOITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, 

IVECOLATIN AMÉRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 

21074-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademyr Cesar Franco - 

OAB:MT0014091O, ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:11840/MT, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9.059/MT, DANIEL 

RIVOREDO VILAS BOAS - OAB:74368, DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6.057/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA 

- OAB:OAB/MT 16947-O, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17147/O, OTTO MONTEIRO GONÇALVES - OAB:OAB-MG 

115332

 Visto.

Intime-se a parte Embargada, para querendo, se manifeste acerca dos 

embargos de declaração opostos às pp. 861/862, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a manifestação ou decorrido o prazo in albis, voltem os autos 

conclusos para análise.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82112 Nr: 1421-87.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDIA GERTRUDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 VISTOS.

Verifica-se às pp. 244/245, que a parte autora requereu a expedição do 

alvará judicial referente ao depósito judicial efetuado pela parte requerida 

(pp. 248).

Pois bem. Defiro o levantamento da importância depositada em Juízo, 

conforme documento de p. 248, em favor do Dra. Mircéia Maria Ely, eis que 

possui poderes para receber valores, conforme procuração acostada à p. 

114.

Expeça-se o competente alvará judicial, atentando-se aos dados 

bancários indicados à p. 244.

Após cumprida a determinação supra e, expedido o alvará, arquive-se o 

feito, nos termos da sentença proferida (pp. 188/199).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98626 Nr: 4893-28.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 9º e 10 do CPC, determino a intimação da parte 

exequente para que se manifeste acerca do pedido de pp. 106/113 e 

documentos de pp. 115/160. Prazo: 15 (quinze) dias.

Com a juntada de manifestação, ou certificado o decurso do prazo in albis, 

conclusos para decisão.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 116188 Nr: 7358-73.2015.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA GARCIA DE MOURA, CLAUDIO ALVES DE 

MOURA, JOSE NORBERTO ALVES DE MOURA, SIMONE ALVES DE 

MOURA, MOISES ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, FABIA CAROLINA MORRETO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:MT/9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se às pp. 52/54, pedido de penhora no rosto dos autos do 

presente feito, do quinhão do executado herdeiro/inventariante Claudio 

Alves de Moura.

Determinada a intimação do inventariante para se manifestar acerca do 

pedido de pp. 52/54 e documentos, foi certificado pelo oficial de justiça 

que o inventariante/executado não reside no local indicado no mandado (p. 

87).

Pois bem. Em que pese o pedido de pp. 52/54 versar sobre verba 

alimentar, já fora proferida sentença homologatória da partilha (pp. 47/48), 

já transitada em julgado (p. 50), e ainda, devidamente expedido o 

competente formal de partilha.

 Assim, resta destituída de eficácia a determinação, neste momento, de 

penhora de quinhão hereditário no rosto do presente feito.

Ainda que assim não fosse, o pedido de penhora deve ser formulado no 

bojo dos autos executivos (Processo n° 1000114-42.2016.8.11.0045), 

para apreciação daquele Juízo.

Isso posto, indefiro o pedido de pp. 52/54.

No mais, renove-se a intimação do patrono da parte autora, nos termos da 

certidão de p. 51.

Intimem-se. Cumpra-se, às providêncais necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22271 Nr: 156-26.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, LGDS(, LDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Thailine Versari - 

OAB:21470/O, DANIEL MARZARI - OAB:MT 15.507, DANUSA SERENA 

ONEDA - OAB:MT 13.124-B, JOSIMERI CARLA MARQUES MAZUTTI 

MORAES - OAB:20.034-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES - 

OAB:9.583/MT

 Vistos.

Considerando os termos da Portaria- Conjunta n 247, de 16 de Março de 

2020, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 - Novo Coronavírus, no âmbito da Primeira e 

Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, 

SUSPENDO a realização do ato instrutório designado para o dia 

18.03.2020 às 15h00, redesignando-o para o dia 27 de maio de 2020 às 

15h00.

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 111266 Nr: 4564-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBDO, JANAINA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os termos da Portaria- Conjunta n 247, de 16 de Março de 

2020, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 - Novo Coronavírus, no âmbito da Primeira e 

Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, 

SUSPENDO a realização do ato instrutório designado para o dia 
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18.03.2020 às 15h30, redesignando-o para o dia 27 de maio de 2020 às 

14h00.

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90665 Nr: 4561-95.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO - SBT, 

TV CONQUISTA - SBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA BARBOSA 

ARRUDA - OAB:13346, DANIELA REGINA ARRIETA - OAB:225.646/SP, 

GILBERTO LUPO - OAB:27.014/SP, LEONARDO LUIZ OLIVEIRA - 

OAB:367.229/SP, LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:99525/MG, LUCIA 

MARIA GOMES PEREIRA - OAB:91.956/SP, MARCELO MIGLIORI - 

OAB:147.266/SP, MARCOS ANTÔNIO MENDES - OAB:11341-A, MARINA 

DE LIMA DRAIB ALVES - OAB:138.983/SP, MARLUCE PEREIRA 

CAVALCANTE - OAB:132.473/SP

 Vistos.

Considerando os termos da Portaria- Conjunta n 247, de 16 de Março de 

2020, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 - Novo Coronavírus, no âmbito da Primeira e 

Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, 

SUSPENDO a realização do ato instrutório designado para o dia 

24.03.2020 ás 16h00, redesignando-o para o dia 02 de junho de 2020 às 

17h00.

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004100-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDO SCHUCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004100-96.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

EDO SCHUCH EXECUTADO: INSS Determino a emenda a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que a parte autora junte cópia completa do 

acórdão de ID n.º 22818760, tendo em vista que faltam alguma folhas do 

julgado. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002129-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEY DANILO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002129-13.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARCIONEY DANILO DE SOUZA REQUERIDO: UNIC 

SORRISO LTDA VISTOS. Pois bem. Considerando as diversas petições 

das partes trazendo informações divergentes acerca do 

cumprimento/descumprimento da liminar deferida nestes autos, intime-se a 

requerida, através de seu advogado, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, comprove nos autos, mediante a apresentação de histórico 

escolar do aluno, ficha financeira ou outro documento idôneo, o 

cumprimento das decisões de Id n.º 20377376 e 22524676, eis que 

devidamente intimada, conforme se vê da certidão de Id n.º 26236015, sob 

pena de incidência da multa diária já arbitrada (Id n.º 22524676). Com a 

juntada de manifestação e documentos pela requerida, diga o autor, no 

mesmo prazo, após, conclusos. Sem prejuízo, determino que as 

intimações e publicações em face da requerida se façam conforme 

solicitado no Id n.º 28114302. Anote-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de março de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003969-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003969-24.2019.8.11.0045. 

REQUERENTE: LEONIR ALVES DE LIMA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Considerando a ausência de 

implantação do benefício ao autor até o momento, intime-se o INSS, bem 

como renove o ofício à EADJ e/ou APSADJ, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a implantação do benefício ao autor, nos termos 

dispostos na decisão liminar, sob pena de aplicação de multa diária, que 

desde já majoro para R$ 300,00 (trezentos reais). Certifique-se se foi 

realizada a pericia. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002508-89.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BAPTISTA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002508-89.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Diante da Portaria 

Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, estabelecendo 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus) no 

âmbito do Poder Judiciário, em atenção ao art. 15, inciso I do referido ato, 

este Juízo REDESIGNA a audiência que aconteceria no dia 19 de março de 

2019 para o dia 30 de abril de 2020 às 12h50min (MT). 2 – INTIMEM-SE as 

partes acerca da nova data designada. 3 – CUMPRA-SE expedindo-se o 

necessário. Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002412-74.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORPASSO CAMINHOES LTDA (REQUERIDO)

SUL TURBOS TRANSPORTES E IMPORTADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALAERTE ALVES ZAGO (TERCEIRO INTERESSADO)

CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MATEUS CAPRA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002412-74.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Diante da Portaria 

Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, estabelecendo 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus) no 

âmbito do Poder Judiciário, em atenção ao art. 15, inciso I do referido ato, 

este Juízo REDESIGNA a audiência que aconteceria no dia 19 de março de 

2019 para o dia 30 de abril de 2020 às 12h30min (MT). 2 – INTIMEM-SE as 

partes acerca da nova data designada. 3 – CUMPRA-SE expedindo-se o 

necessário. Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000489-76.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERSON DA SILVA CEZINHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000489-76.2020.8.11.0021 DESPACHO A Portaria CGJ n. 142 de 

08 de novembro de 2019 dispôs expressamente quanto à desnecessidade 

da distribuição de cartas precatórias para cumprimento de mandados 

judiciais em Comarca diversa à do Juízo de origem, quando se tratar de 

processo eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso[1]. Em tais casos, os mandados deverão ser distribuídos 

diretamente à Central de Mandados da Comarca em que o ato será 

cumprido. Destaca-se que referida portaria foi publicada e entrou em vigor 

na data de 12 de novembro 2019. 1 – Isto posto, DEVOLVA-SE a presente 

missiva ao Juízo de origem para adoção das providências pertinentes, 

promovendo-se as anotações e baixas necessárias. 2 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito em Designação [1] Art. 2º Salvo os casos em que a natureza do ato 

processual exija a intervenção do juízo deprecado, os mandados judiciais 

deverão ser expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à central de 

mandados da comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, 

dispensando-se distribuição de carta precatória, bem como despacho do 

juiz da comarca-destino.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1033897 Nr: 4248-36.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Sotta Bortolucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fattoria Comercio e Rep. De Produtos 

Agropecuarios Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:OAB/MT 22439-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 DESPACHO

1 – Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, 

estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, em atenção ao art. 15, inciso I 

do referido ato, este Juízo REDESIGNA a audiência que aconteceria no dia 

19 de março de 2019 para o dia 30 de abril de 2020 às 13h10min (MT).

2 – INTIMEM-SE as partes acerca da nova data designada.

 3 – CUMPRA-SE expedindo-se o necessário.

 Água Boa/MT, 17 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 21932 Nr: 1295-51.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Anunciação da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do depósito em conta judicial do valor requisitado mediante 

Precatório (fl. 131), EXPEÇA-SE alvará para levantamento do numerário, 

devidamente atualizado monetariamente, utilizando-se dos dados 

bancários informados na petição de fl. 127.

2 – Após, INTIME-SE a parte autora para que, em 10 (dez) dias, se 

manifeste requerendo o que entender de direito. Em caso de inércia, será 

reputado o cumprimento integral da obrigação.

3 – Em seguida, CONCLUSOS para deliberações finais.

4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 17 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86616 Nr: 1107-82.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Messias Nogueira da Cunha - ME, Paulo 

Messias Nogueira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS DANIELLE MAGALHAES 

VILELA - OAB:19108/O, LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - 

OAB:15835

 DECISÃOEm manifestação de fl. 51, a parte executada ofereceu bem 

móvel em garantia à execução. Instada a se manifestar, a Fazenda 

Estadual refutou a garantia oferecida pelo executado sob o fundamento de 

que o dinheiro ostenta maior liquidez de modo a melhor satisfazer o pleito 

executivo (fl. 54).O pedido formulado pelo executado não comporta 

acolhimento.A jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que a inversão da ordem preferencial estabelecida no art. 11 

da Lei n. 6.830/80 depende de efetiva comprovação por parte do devedor 

de que a penhora em dinheiro põe em risco sua subsistência, o que não 

ocorreu no caso concreto.Além disso, a Fazenda Pública poderá recusar 

o bem oferecido em penhora caso não seja observada a mencionada 

gradação legal, não havendo que se falar em afronta ao princípio da 

menor onerosidade do devedor. No ponto, colaciona-se ementa de julgado 

do STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 578): (...). 1 – Isto 

posto, INDEFERE-SE o pedido de oferecimento de bem em garantia 

formulado pelo executado (fl. 51). 2 – DEFERE-SE o pedido do exequente 

(fl. 54), a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da 

execução (fl. 55), devendo os autos permanecer em Gabinete até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 512, §2 da CNGC – Foro 

Judicial.3 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado da 

parte devedora ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º 

do CPC). 4 – Após, INTIME-SE a parte exequente, mediante vista dos 

autos, para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão.5 – REMETAM-SE os 

autos conclusos. 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Água Boa/MT, 

13 de março de 2020.JEAN PAULO LEÃO RUFINOJuiz de Direito em 

Designação
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 114412 Nr: 5018-97.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. SANTOS MOREIRA - ME, Rozana 

Cardoso Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo 

DEFERE o pedido da parte exequente a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias da parte executada conforme planilha de débito 

apresentada (fl. 26), utilizando-se, para tanto, o sistema BACENJUD, 

devendo o processo permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Com o resultado da ordem de bloqueio, INTIME-SE a parte executada 

por meio de seu o advogado ou, não havendo, de maneira pessoal, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre a constrição patrimonial.

3 – Em seguida, INTIME-SE a parte exequente, para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29857 Nr: 4289-18.2009.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Ferreira Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante da manifestação de fl. 42, este Juízo DEFERE o pedido do 

exequente, a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da 

execução (fl. 31-v), devendo os autos permanecer em Gabinete até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 512, §2 da CNGC – Foro 

Judicial.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado da parte 

devedora ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Após, INTIME-SE a parte exequente, para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

4 – REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 96791 Nr: 351-05.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THPS, WSdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante da manifestação da exequente à fl. 84, com fundamento no art. 

517, §1º c/c 528, ambos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão 

inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta (§1º do 

artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente à pensão 

alimentícia no montante descriminado.

 2 – Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

DEFERE-SE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias conforme requerido, utilizando-se para tanto, do sistema 

BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

3 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Tomadas as providências, INTIME-SE a parte exequente, para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.

5 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para demais 

deliberações.

6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 13 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-93.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI ARMANDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE ÁGUA BOA 

-MT (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000268-93.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária de auxílio-doença com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por JOSELI ARMANDO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Alega a parte autora, em síntese, que: a) se encontra em tratamento de 

saúde em razão ter sido acometida por tumor no esôfago; b) em março de 

2019 lhe foi concedido administrativamente o benefício de auxílio-doença 

por preencher os requisitos legalmente exigidos; c) em novembro de 2019 

requereu a prorrogação do benefício em razão de ainda estar 

incapacitada para exercício de suas atividades laborativas, sendo tal 

pedido negado pela Autarquia previdenciária sob o fundamento de que a 

perícia realizada com a requerente concluiu por sua aptidão para 

desempenhar seu trabalho; d) ainda não detém as condições físicas 

necessárias para retornar à suas atividades habituais conforme atestado 

emitido por médico especialista. Dessa forma, pugna pela concessão de 

tutela de urgência a fim de que a requerida restabeleça o benefício de 

auxílio-doença em seu favor. Breve relato. Fundamenta-se. Decide-se. De 

acordo com a norma insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 

300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 311). Por sua vez, a tutela de 

urgência, a depender de sua natureza jurídica, se caracteriza como tutela 

cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa). A concessão da 

tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença 

dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade 

de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, 

por meio dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, a 

presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do 

direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não 

deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para 
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julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil 

reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, 

consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora). 

Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que: A 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem 

que convencer de que o direito é provável para conceder “tutela 

provisória” Vale destacar que, via de regra, será incabível a concessão 

de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do Código de Processo 

Civil. No caso em tela, em análise detida dos autos, conclui-se que a tutela 

de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento. O art. 59, 

caput, da Lei nº 8.213/91, preconiza que: “O auxílio-doença será devido 

ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 

Quanto à probabilidade do direito, os laudos e relatórios médicos 

carreados aos autos indicam que o requerente iniciou tratamento de tumor 

maligno no esôfago no ano de 2018 (id. 29036916 – Pág. 01/24). A 

Autarquia Previdenciária ré reconheceu em abril de 2019 o preenchimento 

pela autora dos requisitos para concessão de auxílio-doença (qualidade 

de segurado, carência e incapacidade temporária), concedendo-lhe o 

benefício com data prevista de cessão em 02/10/2019 (id. 29039603 – 

pág. 01/07). Assim, em que pese a nova perícia realizada 

administrativamente não tenha constatado a incapacidade do requerente, 

quando do seu requerimento de prorrogação do benefício (id. 29039603 – 

Pág. 12), os atestados emitidos por diferentes médicos em período 

contemporâneo à realização da perícia demonstram que a incapacidade 

para exercer suas atividades laborais subsiste (id. 29038190 – pág. 

01-07), o que permite afastar a presunção de legitimidade do ato 

administrativo realizado. Portanto, haja vista que a incapacidade do 

requerente foi previamente reconhecida pela Autarquia ré, havendo 

evidências de que tal condição persiste e, sendo esta a razão pela qual a 

requerida indeferiu o pedido de prorrogação do benefício, reputa-se 

suficientemente demonstrada a probabilidade de direito quanto ao 

preenchimento dos requisitos legais para seu restabelecimento. Por outro 

lado, o perigo de dano é verificado em razão da natureza alimentar dos 

benefícios previdenciários, que se prestam a garantir a subsistência e 

atendimento das necessidades básicas do segurado. Cumpre sobrelevar 

que a Jurisprudência do Tribunais pátrios têm reconhecido a probabilidade 

do direito do autor em casos análogos, nos termos das seguintes 

ementas: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300, 

CAPUT, DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO. I - A agravada, que nasceu em 

29.02.1972, esteve afastada de suas atividades habituais, no gozo de 

auxílio-doença previdenciário. O atestado médico e exame evidenciam, a 

priori, a persistência da incapacidade para a atividade laborativa, diante 

das restrições físicas impostas por sua condição de portadora de 

disfunção moderada da prótese cardíaca e dupla lesão na válvula mitral, 

de tal forma que se encontra inapta para o retorno às suas atividades 

habituais. II - O perigo de dano é evidente, em razão de se tratar de 

benefício de caráter alimentar, que não permite à agravada aguardar o 

desfecho da ação sem prejuízo de seu sustento e de sua família. III - 

Agravo de instrumento do INSS não provido. (TRF-3 - AI: 

00198150220164030000 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARISA SANTOS, Data de Julgamento: 24/04/2017, NONA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2017) PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (ART. 273, I E II DO 

CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR URBANO. 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. Certo é que a 

tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida quando 

presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC). 2. 

São requisitos para a concessão/restabelecimento dos benefícios de 

auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez: Comprovação da 

qualidade de segurado; Carência de 12 contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/91; Incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria 

por invalidez). 3. Anterior concessão do beneficio de auxílio-doença ou de 

aposentadoria por invalidez pela Autarquia Previdenciária comprova a 

qualidade de segurado da parte autora, bem como o cumprimento do 

período de carência. 4. Embora a perícia médica realizada pelo INSS goze 

de presunção de legitimidade, verifica-se que os documentos juntados aos 

autos, dentre os quais laudo médico emitido pelo SUS e/ou atestados e 

relatórios médicos particulares, evidenciam a incapacidade laboral da 

parte autora. 5. Presença de pressupostos autorizadores da antecipação 

dos efeitos da tutela/tutelaprovisória de urgência. 6. Agravo de 

Instrumento não provido. (TRF-1 - AI: 00279886920164010000 

0027988-69.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/11/2016, 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2016 e-DJF1). 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. 

Ante a presença de prova consistente, com elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, é de ser determinado o restabelecimento do auxílio-doença. 2. 

O benefício alimentar, na proteção da subsistência e da vida, deve 

prevalecer sobre a genérica alegação de dano ao erário público mesmo 

ante eventual risco de irreversibilidade - ainda maior ao particular, que 

precisa de verba para a sua sobrevivência. (TRF-4 - AG: 

50386380420194040000 5038638-04.2019.4.04.0000, Relator: TAÍS 

SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEXTA TURMA) 

Destarte, presentes os requisitos da probabilidade de direito e do perigo 

de dano, o deferimento da tutela pretendida é medida que se impõe. 1 – 

Ante o exposto, com arrimo no art. 300 do CPC, este Juízo DEFERE o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada veiculado na inicial, a 

fim de determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça/implante, no prazo de 10 (dez) dias, o benefício de 

auxílio-doença em favor do autor, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada ao total de 

10.000,00 (dez mil reais). 2 - Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE 

à agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado 

requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo 

administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 

(dez) dias. 3 – Além disso, considerando a impossibilidade de 

autocomposição, porquanto a demanda envolve interesses indisponíveis, 

CITE-SE a autarquia ré para que, querendo, conteste o pedido formulado 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia 

(art. 344 do CPC/2015). 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – Ante as razões apresentadas, este Juízo DEFERE os benefícios 

da assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 

98 do CPC. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante 

procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2017.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-12.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GONCALVES SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE ÁGUA BOA 

-MT (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000351-12.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária de auxílio-doença com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por LUCIANA GONÇALVES SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Alega a parte autora, em síntese, que: a) no final de outubro de 2019 foi 

diagnosticada com tumor maligno sigmoide, dando início ao seu tratamento; 

b) requereu o benefício de auxílio-doença administrativamente em 
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novembro de 2019 o qual foi negado sob o fundamento de que sua 

incapacidade é anterior ao início das contribuições para previdência 

social; c) presta serviços para Associação Beneficente Lar da Criança 

desde agosto de 2019, no entanto, sua carteira fora assinada apena no 

mês de outubro; d) está incapacitada de exercer suas atividades laborais. 

Dessa forma, pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que a 

requerida implante o benefício de auxílio-doença em seu favor. Breve 

relato. Fundamenta-se. Decide-se. De acordo com a norma insculpida no 

art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória compreende os 

institutos da tutela de urgência (artigos 300 a 310) e da tutela de evidência 

(artigo 311). Por sua vez, a tutela de urgência, a depender de sua 

natureza jurídica, se caracteriza como tutela cautelar (garantidora) ou 

tutela antecipada (satisfativa). A concessão da tutela de urgência, seja ela 

cautelar ou antecipada, pressupõe a presença dos requisitos previstos no 

art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta senda, o requerente 

deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, por meio dos fatos 

narrados e das provas carreadas aos autos, a presença de elementos 

que indiquem a plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni 

iuris), e que no caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao 

decurso do tempo necessário para julgamento definitivo da demanda, 

poderá acarretar danos de difícil reparação, ou a futura impossibilidade de 

prestação da tutela jurisdicional, consubstanciando verdadeiro perigo na 

demora (periculum in mora). Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme 

Marinoni[1] que: A probabilidade do direito que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O Juiz tem que convencer de que o direito é provável para 

conceder “tutela provisória” Vale destacar que, via de regra, será 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do 

Código de Processo Civil. No caso em tela, em análise detida dos autos, 

conclui-se que a tutela de urgência requerida não merece acolhimento. O 

art. 59, caput, da Lei nº 8.213/91, preconiza que: “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 

Em que pese os documentos carreados aos autos sirvam como início de 

prova em relação às alegações da autora, não é possível a partir de um 

juízo perfunctório verificar a presença dos requisitos exigidos para 

concessão do benefício ora pleiteado, mormente no que toca à qualidade 

de segurado ao tempo do início da incapacidade. Os laudos médicos 

carreados aos autos indicam a existência da doença que acomete a 

autora, no entanto, não se vislumbra elementos concertos quanto à data 

de início da incapacidade (DII). Ademais, as notas fiscais anexadas em id. 

29514496 não permitem inferir qual a natureza dos serviços prestados 

pela autora desde agosto de 2019, ou a quem caberia os respectivos 

recolhimentos para previdência social. Destarte, não constatada de plano 

a probabilidade de direito da autora, o indeferimento da tutela pretendida é 

medida que se impõe. 1 – Ante o exposto, com arrimo no art. 300 do CPC, 

este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada veiculado na inicial, ante a ausência da probabilidade de direito. 

2 - Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária 

do local onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a 

este Juízo cópia integral do processo administrativo no qual o autor 

requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 3 – Além disso, 

considerando a impossibilidade de autocomposição, porquanto a demanda 

envolve interesses indisponíveis, CITE-SE a autarquia ré para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 4 – Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. 5 – Ante as razões apresentadas, este Juízo 

DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, 

nos termos do artigo 98 do CPC. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, 

Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2017.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001097-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILESMAR GOMES DA SILVA (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000250-77.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DIVINO FERREIRA COSTA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001536-22.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE SOUSA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJANGO MAX CARLOS SOUZA OAB - GO48394 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

divina dias morais (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu representante processual, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, nos termos do 

CPC, tendo em vista a contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001737-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora para se 

manifestar nos autos acerca dos embargos monitório apresentados nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001577-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANDO DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 29860581 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 18/05/2020 às 15:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001097-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

contestação apresentada nos autos

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001356-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de 

seus representantes processuais, do inteiro teor da r. sentença prolatada 

nos autos, para ciência e produção de efeitos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001544-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REPITSI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos com aquilo que 

entender de direito em termos de prosseguimento, ante a transferência de 

valores retro efetivada, nos termos do r. decisum proferido sob o Id nº 

26343811, que segue vinculado, juntamente com as demais peças de 

referência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001354-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado habilitado, para que, caso queira, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito em termos 

de prosseguimento, sob pena de arquivamento, ante a presumida 

satisfação da obrigação, conforme petição do polo passivo retro 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000885-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PEWIRIOW XAVANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu patrono constituído, para que, caso queira, no prazo legal, se 

manifeste com o que entender de direito, tendo em vista a petição retro 

juntada pelo polo passivo da demanda.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000413-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UMBERTO RESENDE (EXECUTADO)

HELENA LUZIA MARTINI FERNANDES RESENDE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora de que foi 

expedido o Termo de Penhora nos autos, sendo de incumbência do 

exequente promover a averbação da penhora na matrícula imobiliária, nos 

termos do art. 799, inciso IX do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001519-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA CUNHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRASILINA PEREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO PEREIRA DA CUNHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDWING PFOST (REU)

DALMIR GONÇALVES DA SILVA (REU)

FAZENDA PESQUEIRO (REU)

ELISMAR BUENO DA SILVA (REU)

AGROPECUARIA JUBRAN SOCIEDADE ANONIMA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu representante processual, para que, caso queira, no prazo legal, 

se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em vista 

a contestação apresentada pelo requerido Agropecuária JUBRAN S/A, 

que segue vinculada.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000333-88.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MEIRIELLY NEVES DE SOUZA (REU)

MARIA APARECIDA DAS NEVES THEODORO DE SOUZA (REU)
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Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000333-88.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A petição 

foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as partes requeridas 

o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no 

mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento 

voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem embargos 

monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, constituir-se-á de 

pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, 

do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 4 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Água 

Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000422-14.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - SP243186 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000422-14.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A petição 

foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as partes requeridas 

o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no 

mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento 

voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem embargos 

monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, constituir-se-á de 

pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, 

do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 4 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Água 

Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000337-28.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAQUIM DAS NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000337-28.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 18 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000315-67.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ DA MOTA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000315-67.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A petição 

foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as partes requeridas 

o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no 

mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento 

voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem embargos 

monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, constituir-se-á de 

pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, 

do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 4 – Apesar de o 

sistema PJE acusar o pagamento, INTIME-SE o requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos o comprovante do 

recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária. 5 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Água 

Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000424-81.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI ALBERTO MORESCO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA DE ANDRADE SANTOS MOLINA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000424-81.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A petição 

foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso a parte requerida o 

cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no 

mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento 

voluntário da obrigação, poderá a requerida oferecer embargos monitórios 

nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, constituir-se-á de pleno 

direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, do 

CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 4 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Água 

Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000272-33.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000272-33.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE o embargante (DJE) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. Para tanto, deve colacionar os seguintes 

documentos: (i) extratos dos últimos 03 (três) meses de suas contas 

bancárias (pessoa jurídica); (ii) últimas 03 (três) Declarações de 

Informações Econômicas e Sociais (DIPJ); (iii) declaração de bens no CRI 

do local de seu domicílio. 2 – Com a juntada dos documentos acima, este 

Juízo DETERMINA o segredo de justiça desta demanda, nos termos do 

Recurso Especial n. 1349343/SP, submetido a julgamento sob a 

sistemática dos recursos repetitivos. 3 – Após, REMETAM-SE os autos 

conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1]§ 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000448-12.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESMERINDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000448-12.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual a autora requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, nos termos do artigo 334, §4º, inciso 

II, do CPC, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 

– Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 4 – Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 18 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1045918 Nr: 6171-63.2019.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ELIZA SCHUMANN 

KUTZNER - OAB:OAB/MT 24969-B

 DESPACHO

1 – Em observância a Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 

do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, notadamente em seu artigo 10, que determinou a 

suspensão das audiências e sessões plenárias pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, este Juízo DETERMINA o cancelamento da presente solenidade.

2 – Considerando o teor da certidão exarada à fl. 20, no que tange a não 

localização da testemunha, este Juízo DETERMINA sua devolução à 

Comarca de origem com as baixas e anotações de estilo.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 17 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001612-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001612-80.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por JOSÉ PEREIRA DE PAULA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

18014574). Réplica no evento n. 19339633. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 
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DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. Diante da 

natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 2020 às 13h15min (MT). 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE o autor para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 17 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000764-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERRAZ & MELO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PERUZO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a,s) parte(s) REQUERIDA(S) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da penhora online, para os fins do § 2º do 

artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do 

referido artigo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-77.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERMANDO GALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO OAB - MT25605/O 

(ADVOGADO(A))

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) E PROMOVIDO(S) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ÁGUA BOA-MT - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 às 

17:45 horas de Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-23.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARIZON VASCONCELOS LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000499-23.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ARIZON 

VASCONCELOS LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 12:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-20.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LOUIS MAIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000441-20.2020.8.11.0021. REQUERENTE: JEAN LOUIS MAIA DIAS 

REQUERIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA, DISVECO LTDA, RODOBENS 

COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão 

da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência 

da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual 

DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

POSTERGO a análise do pedido de tutela para após a formação do 

contraditório, eis que se confunde com o próprio mérito, e, prescinde de 

dilação probatória. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 
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processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 17 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1038269 Nr: 569-91.2019.811.0021

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Milton Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, 

estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, em atenção ao art. 15, inciso I 

do referido ato, este Juízo REDESIGNA a audiência que aconteceria no dia 

19 de março de 2019 para o dia 30 de abril de 2020 às 14h20min (MT).

2 – INTIMEM-SE as partes acerca da nova data designada.

 3 – CUMPRA-SE expedindo-se o necessário.

 Água Boa/MT, 17 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1046973 Nr: 838-96.2020.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, 

estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, em atenção ao art. 15, inciso I 

do referido ato, este Juízo REDESIGNA a audiência que aconteceria no dia 

19 de março de 2019 para o dia 30 de abril de 2020 às 15h20min (MT).

2 – INTIMEM-SE as partes acerca da nova data designada.

 3 – CUMPRA-SE expedindo-se o necessário.

 Água Boa/MT, 17 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-68.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS QUEIROZ SCHOSSLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000356-68.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUCAS QUEIROZ 

SCHOSSLER REQUERIDO: APPLE Vistos em Regime de Exceção. 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 18 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001299-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REMILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JUNIOR ALVARES JOSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001299-22.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: REMILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: EDSON JUNIOR ALVARES JOSE Vistos em Regime de 

Exceção. INDEFIRO o pedido de penhora vertido em id nº 30406140, 

porquanto restar inócuo, tendo em vista que não consta dos autos o 

número do CPF do executado, o que impossibilita a busca via BacenJud. 

Assim, INTIME-SE a requerente para que promova o regular 

prosseguimento do feito, em 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo 

in albis, reitere a intimação na modalidade pessoal, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa-MT, 18 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-66.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA ALVES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS TURA DE LIMA OAB - MT23689/O (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER PAIXAO GOMES JARDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000425-66.2020.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA CRISTINA ALVES DE 

AQUINO REQUERIDO: KLEBER PAIXAO GOMES JARDIM Vistos em Regime 
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de Exceção. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 18 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 97301 Nr: 662-93.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Marcelino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO CORREA MENDES 

NETO - OAB:31794

 Diante o exposto, DECLARO EXTINTA DE PUNIBILIDADE DE ISMAEL 

MARCELINO DE SOUZA, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código 

Penal.Publique-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado: (i) restituam-se 

eventuais bens apreendidos a quem de direito, inclusive valor pago a título 

de fiança (art. 337, do CPP); (ii) caso exista material bélico apreendido, 

promova-se a remessa ao Exército Brasileiro para que seja destruído; (iii) 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 103591 Nr: 4522-05.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filemon Junior Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALISSON HENRIQUE JUSTO 

E LEMES - OAB:31793

 SENTENÇA

Cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de 

FILEMON JUNIOR FERREIRA DE SOUZA, devidamente qualificado nos 

autos, imputando-lhe a prática, em tese, da conduta tipificada no art. 147, 

caput, do Código Penal, com implicações da Lei Maria da Penha.

Os fatos apurados ocorreram durante o mês de julho de 2015, sendo a 

denúncia foi recebida em 30/01/2017 (fl. 19/verso).

 É o que importa relatar.

 De plano, verifico que há óbice à continuidade da persecução penal. Isso 

porque o crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), 

implica pena máxima de 06 (seis) meses de detenção, incidindo no prazo 

prescricional de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código 

Penal. Assim, operou-se a prescrição pretensão punitiva, pois decorreu 

prazo superior a 03 (três) anos desde o recebimento da denúncia 

(30/01/2017) até a presente data (30/01/2020).

Diante o exposto, DECLARO EXTINTA DE PUNIBILIDADE DE FILEMON 

JUNIOR FERREIRA DE SOUZA, nos termos do art. 107, inciso V, c/c art. 

109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado: (i) restituam-se eventuais bens apreendidos a 

quem de direito, inclusive valor pago a título de fiança (art. 337, do CPP); 

(ii) caso exista material bélico apreendido, incluindo armas brancas, 

promova-se a remessa ao Exército Brasileiro para que seja destruído; (iii) 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108993 Nr: 1852-57.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Marcos Stroeher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Diante o exposto, DECLARO EXTINTA DE PUNIBILIDADE DE PAULO 

MARCOS STROEHER, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código 

Penal.Publique-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado: (i) restituam-se 

eventuais bens apreendidos a quem de direito, inclusive valor pago a título 

de fiança (art. 337, do CPP); (ii) caso exista material bélico apreendido, 

promova-se a remessa ao Exército Brasileiro para que seja destruído; (iii) 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000228-17.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTINHO CLAUDINO NETO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000228-17.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 138.555,44 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 230, 

CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: AUGUSTINHO CLAUDINO NETO Endereço: Rua Quatro, 

s/n., QD. 01, lote 19, Vila Aeroporto, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO 

Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado. Alto Araguaia/MT , 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000238-61.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER FASANELLI RODRIGUES OAB - SP174181 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO PEREIRA DE MENEZES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000238-61.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 757.360,48 ESPÉCIE: [Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: MAURICIO 

PEREIRA DE MENEZES Endereço: RUA LUIZ ANTÔNIO DA SILVEIRA, 449, 

BOA VISTA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 15025-020 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO Fica Vossa 

Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado. Alto Araguaia/MT, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000250-75.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. L. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

KARINA LIMA DA SILVA OAB - 032.929.131-95 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SANTOS DE LIMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000250-75.2020.8.11.0020. 

AUTOR(A): K. S. L. D. S. S. REPRESENTANTE: KARINA LIMA DA SILVA 

REU: CRISTIANO SANTOS DE LIMA Vistos em correição. 1. RECEBO os 

autos da maneira que se encontram. 2. De pronto, revela-se necessária a 

emenda da petição inicial. O(A) exequente fundamentou o pedido em 

sentença prolatada nos autos registrados sob o Código 52704, que 

tramitou nesta Vara, no entanto, não anexou nos autos cópia da referida 

sentença. 3. Diante disso, INTIME-SE o(a) exequente na pessoa de seu 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia da sentença 

que homologou/fixou a pensão alimentícia, sob pena de indeferimento e 

extinção da petição inicial. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências. Alto 

Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000251-60.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. L. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

KARINA LIMA DA SILVA OAB - 032.929.131-95 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SANTOS DE LIMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000251-60.2020.8.11.0020. 

AUTOR(A): K. S. L. D. S. S. REPRESENTANTE: KARINA LIMA DA SILVA 

REU: CRISTIANO SANTOS DE LIMA Vistos em correição. 1. RECEBO os 

autos da maneira que se encontram. 2. De pronto, revela-se necessária a 

emenda da petição inicial. O(A) exequente fundamentou o pedido em 

sentença prolatada nos autos registrados sob o Código 52704, que 

tramitou nesta Vara, no entanto, não anexou nos autos cópia da referida 

sentença. 3. Diante disso, INTIME-SE o(a) exequente na pessoa de seu 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia da sentença 

que homologou/fixou a pensão alimentícia, sob pena de indeferimento e 

extinção da petição inicial. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências. Alto 

Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-34.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. I. N. D. S. S. D. R. M. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000104-34.2020.8.11.0020. AUTOR: 

JOSE FARIAS NETO REU: AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DE RONDONÓPOLIS- MATO GROSSO Vistos em 

correição. 1. De pronto, revela-se necessária a emenda da petição inicial. 

2. A parte autora pretende, por meio desta ação previdenciária, que a 

Requerida seja condenada ao pagamento de 01 salário mínimo a título de 

aposentadoria por invalidez ou Auxílio-doença e de dano morais pugnando 

por valor não inferior a R$ 10.000,00, tendo atribuído o importe de R$ 

12.540,00 (doze mil quinhentos e quarenta reais) como valor da causa. 3. 

É cediço que em se tratando, como no caso, de ação em que há 

cumulação de pedidos, o valor da causa será o importe pretendido, e 

havendo pedido de condenação em prestações vincendas, o valor deverá 

ser equivalente a uma prestação anual, a teor do artigo 292 do Código de 

Processo Civil, verbis: Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: (…) VI - na ação em que há cumulação 

de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; 

(...) §2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação 

anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 

1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. 4. 

Portanto, INTIME-SE a parte autora, através de seu representante legal 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

especificando o valor exato pretendido como dano moral e adequando o 

valor da causa ao valor correspondente à soma dos pedidos, observando 

a prestação anual, bem como apresentar a decisão administrativa que 

indeferiu a concessão do beneficio aposentadoria por invalidez, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito. 5. No mesmo prazo, 

deverá comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do 

art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas 

custas processuais. 6. Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, 
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certifique-se e faça a conclusão. Às providências. Alto Araguaia, data da 

assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1368 Nr: 555-77.2000.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Guimarães Barbosa, Clarice Luzia 

de Rezende Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON DA SILVA NUNES - 

OAB:5.633-MT

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE o exequente na pessoa de seu patrono para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar interesse no veículo objeto de constrição pelo 

sistema Renajud (p. 244), sob pena de livrar o bem do referido ônus.

2. Nada manifestado, desde já DETERMINO a retirada da restrição do 

veículo descrito na p. 244, e o integral CUMPRIMENTO da decisão de fl. 

242/242-v, principalmente a segunda parte do item 5 e seguintes.

3. Diversamente, certifique o necessário e faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 28683 Nr: 76-35.2010.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVERCINA ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Renato Tavares de 

Souza Filho - OAB:42.386/GO, Kátia Mascarenhas Navas - 

OAB:17075A/MT, SILVANIO AMELIO MARQUES - OAB:31.741-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE a exequente/impugnada para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Em seguida, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 91372 Nr: 481-90.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AUGUSTO FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRYS KELLEN MARTINS 

RIBEIRO - OAB:20323/O

 Vistos em correição.

 1. Defiro o requerimento de suspensão condicional do processo, por 02 

(dois) anos, conforme proposta pelo representante do Ministério Público 

devidamente aceita nesta solenidade pelo denunciado.

Fica o acusado advertido de que o descumprimento de quaisquer das 

condições ou a nova acusação de cometimento de crime ou contravenção 

acarretará a revogação da suspensão (art. 89, §§ 3º e 4º da Lei 

9.099/95).

2. Nos termos do art. 89, § 6º, da Lei 9.099/95, o prazo de prescrição NÃO 

correrá durante a suspensão do processo.

3. Decorrido o prazo de suspensão, que se iniciará a partir do mês de 

março/2010 e se findará em março/2022, desde que devidamente 

cumpridas as condições, certifique-se, abra-se vista ao Ministério Público 

e venham os autos conclusos para decisão. Registro que a presente 

solenidade já contará como primeiro comparecimento.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89152 Nr: 5711-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON NATALINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, §V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte requerente para manifestação, em 05 (cinco) dia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69892 Nr: 656-55.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES DA SILVA TARGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FRANCO DE CAMPOS 

- OAB:209.784/SP

 3. Ante o exposto, REJEITO a petição inicial, com arrimo no art. 485, inciso 

I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.Sem 

taxas nem custas processuais.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações de estilo. Deixo de arbitrar honorários 

sucumbenciais, notadamente quando não obstante contestação pela parte 

requerida, não houve despacho/decisão pela citação da parte 

demandada.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 84425 Nr: 3797-48.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK VIEIRA UEHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:MT-13.604 A, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A, 

Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. CERTIFIQUE o decurso de prazo para o devedor/executado informar o 

pagamento da dívida ou a opor embargos à execução.

2. Em seguida, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu patrono para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto aos rumos da execução, 

apresentando planilha de débito atualizada e indicando bens passiveis a 

penhora, sob pena de suspensão.

3. Após, faça a conclusão.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 88059 Nr: 5282-83.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O

 Vistos em correição.

1. Diante do requerimento de ref.: 106, s arbitro em favor do advogado 

nomeado (ref. 71), Dr. IURI GONÇALVES ARAÚJO (OAB/MT 24.274), o 

montante de 2 URHS, pelos serviços prestados, a serem suportados pela 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.
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2. EXPEÇA-SE a certidão

 3. Ultime-se o cumprimento da sentença com URGÊNCIA, após 

ARQUIVE-SE.

 ‘Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 88940 Nr: 5613-65.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA ME, CARLETE LUCKEMEYER DE MELO, ANTÔNIO BARBOSA DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que o Oficial de Justiça certificou apenas que não foi 

possível citar a pessoa jurídica, ora executada, e que a finalidade do 

mandado é a citação de ANTÔNIO BARBOSA DE MELO, CARLETE 

LUCKEMEYER DE MELO e L M COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA ME, DETERMINO seu desentranhamento e a entrega ao Oficial 

responsável para o fiel cumprimento.

2. Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se quanto à certidão de citação negativa da pessoa 

jurídica executada, devendo informar sua atual localização. Em seguida, 

CITE-A.

3. Ademais, CUMPRA-SE o item 2 e seguintes da decisão de p. 76

 4. Diversamente, certifique o necessário e faça a conclusão.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58120 Nr: 958-55.2014.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LOURENÇO - ME, 

ALESSANDRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7.542-MT

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado para no prazo de 15 (quinze) 

dias especificar as provas que pretendem produzir, nos termos da 

decisão de fls.129.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2334 Nr: 146-43.1996.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA CHAVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS RICARDINO VILELA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que na sentença proferida 

as fl. 182/183 ficou determinado que se não houvesse acordo expresso 

sobre o tema, o pagamento das custas e despesas processuais seria pro 

rata, ut artigo 26 do CPC, salvo se previa e expressamente já lhes deferido 

as benesses da Lei 1.060/50 ou incidente a regra de isenção da Lei 

Estadual 7.603/2001 e/ou outra disposta em legislação federal de 

regência. Ademais, consta no termo de acordo firmado as fls. 149/150, 

que o pagamento das custas e despesas processuais fica na 

responsabilidade do Espólio de Jonas Ricardino Vilela.

2. Isso posto, DEFIRO o requerimento retro e DETERMINO INTIME-SE os 

executados para efetuarem o pagamento das custas, conforme 

determinado em sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Decorrido o prazo e recolhidas as custas finais, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE.

4. Diversamente, se pendente o recolhimento das custas finais, 

CUMPRA-SE a Seção 28 do Capítulo VII da CNGC-TJMT [Da remessa de 

Processos com saldo devedor de Custas Judiciais e Taxa Judiciária dos 

Foros Judicial e Extrajudicial, e Multa de Processo Administrativo para 

Inscrição em Dívida Ativa na Procuradoria-Geral do Estado de Mato 

Grosso]. Após, ARQUIVE-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10491 Nr: 185-55.1987.811.0020

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DAVID DE CAMPOS (Espólio), Dercídia José 

Campos (Espólio), FRANCISCO PERES DE REZENDE, SEBASTIANA 

FERREIRA PERES, MATIAS INOCÊNCIO DE LIMA, LEONOR RODRIGUES 

FERREIRA, MARIA ANTONIA DE JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNELO SIQUEIRA CAMPOS, MARIA 

FRANCISCA CAMPOS, ANELÍCIO ALCIDES RIBEIRO (ESPÓLIO)., JOÃO 

BALDOINO FERREIRA - Espólio, MARIA ALBINA FERREIRA, IRACY 

EUZÉBIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181/MT, CARLOS ALVES DE ABREU - OAB:2.641/MT, 

FERNANDO CÉSAR PASSINATO AMORIM - OAB:7.542-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA FILHO - 

OAB:6.263/MT

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado para juntar aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias os documentos faltantes, mencionados no ofício 

de fls.406/407, para cumprimento do mandado de aberbação/fusão das 

referidas matrículas, sob pena de arquivamento dos autos, nos termos da 

decisão de fls.408.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20158 Nr: 648-93.2007.811.0020

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARMANDO XAVIER DIAS - ME, CARMANDO XAVIER 

DIAS, WILLIAN SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME JUNIO PAES 

ANANIAS - OAB:14.874-0-MT, IRAN NEGRÃO FERREIRA - OAB:7.209/PR

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § V I, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos planilha 

de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 10% (dez 

por cento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 12035 Nr: 1911-68.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.R.R. ARAGUAIA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thelma Suely de Farias Goulart 

- OAB:5906/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 
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OAB:8078-MT

 Vistos em correição.

1. Processo em ordem.

2. CUMPRA-SE na íntegra a decisão/despacho fl. 77, observando o 

endereço correto da executada.

3. Sendo o caso, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar o atual endereço do devedor e indicar localização dos bens 

indicados a penhora.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14154 Nr: 471-03.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCANTI ZAIDEM & FERREIRA LTDA - ME., RITA DE 

CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN, Karine F. Garcia Duarte A. Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CAVALCANTI 

ZAIDEM & FERREIRA LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A 

OAB/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 6. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença tão somente para delimitar que o termo inicial do 

juros de mora dos honorários sucumbenciais o trânsito em julgado da 

decisão [30/11/2012].7. Com o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente novo cálculo nos termos da presente 

decisão bem como se manifeste acerca dos rumos da execução no prazo 

de 10 (dez) dias sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18832 Nr: 1848-72.2006.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDL, JTBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 6. Inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas, estando às partes 

devidamente representadas e, presentes as condições da ação e demais 

pressupostos processuais, DECLARO O FEITO saneado nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil.7. Fixo como ponto controvertido a 

demonstração de vínculo biológico entre JESSICA THAYANNE BARBOSA 

DE LIMA (autora) e RONALDO ADRIANO ZAMPIERRI (genitor – falecido).8. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 05 

(cinco) de maio de 2020 às 13h30minINTIMEM-SE as partes, através dos 

seus advogados, da data agendada e para que, caso não tenham feito, 

apresentem rol de testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 

357, §5º, CPC), manifestando sobre a necessidade de intimação ou se os 

apresentantes do rol se comprometem a trazê-las independentemente de 

intimação (art. 455, §2º, CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22383 Nr: 385-27.2008.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BATISTA GARCIA, ANTONIO CARLOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NÓBREGA DE FARIAS, LEANDRO 

FERREIRA DE AGUIAR, JOÃO NORBERTO CHIAVOLONE, REGINA 

FERREIRA LUCAS, VIANA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONIL ARIVALDO LEONARDI 

JUNIOR - OAB:232963/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, Josiana Gonzaga de Carvalho - 

OAB:41428/DF, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 Passo a decidir.2. Inicialmente, CERTIFIQUE-SE eventual decurso de prazo 

para manifestação da Fazenda Pública Estadual e Municipal.3. 

PROCEDA-SE imediata habilitação do advogado da parte requerente nos 

presentes autos.4. INTIME-SE a parte autora para que apresente 

impugnação a contestação no prazo de 10 (dez) dias.5. Na mesma 

oportunidade, deverá se manifestar acerca dos documentos solicitados 

pela Fazenda Pública Federal (fl. 162).6. Após, INTIMEM-SE as partes na 

pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide.7. 

Após, TORNEM os autos conclusos para deliberações.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33570 Nr: 1106-71.2011.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI NOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDITA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A, KEILA MEGUE VIANA DA SILVA - OAB:14597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente CNGC art.482 § VI, provimento 56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa dos(as) advogados(as), para queinforme,no prazo de 15 (quinze) 

dias, o endereço válido de seu cliente, dos confiantes e dos imóveis 

usucapiendo, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33933 Nr: 1468-73.2011.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCD, JCD, NILVANI AGOSTINHA DIAS CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY CONSTANTINO RIBEIRO - ( Espólio )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648, 

VIVIANE MAGNANI MERCADO - OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Compulsando o feito, tem-se que à época foi nomeada inventariante a 

Sra. Deusmar Constantino Ribeiro por conta da menoridade dos 

herdeiros.Ocorre que com a maioridade, entendo que a responsabilidade 

de inventariante deve ser repassada aos herdeiros.4. Portanto, tendo em 

vista que representados por mesma advogada, INTIMEM-SE os herdeiros 

por intermédio de publicação via DJE para que indiquem qual será o 

herdeiro apontado como inventariante. 5. Na mesma oportunidade, deverá 

a parte autora apresentar últimas declarações. Nesta ocasião, além das 

declarações cabíveis, deverá: (i) fundamentar a este juízo por qual motivo 

ainda não foi promovida a matrícula do imóvel uma vez que, pelos 

documentos juntados, tem-se que outros proprietários já promoveram o 

registro e, caso haja impossibilidade de registro da propriedade/matrícula; 

(ii) juntar aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do imóvel 

pertencente ao espólio e; (iii) se for o caso, juntar a quitação do veículo 

VW /PARATI 1.6 (fl. 25).6. Para as providências acima, disporá a parte 

autora do prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.7. Após, TORNEM os autos conclusos para 

deliberações.Às providências.

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75117 Nr: 3475-62.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SANIA DE OLIVEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS DE OLIVEIRA, EDMILSON MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELIA ROCHA REZENDE - 

OAB:MT/24.050-B

 Código nº 75117

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida foi citada por edital 

(ref. 87), deixando transcorrer o prazo sem manifestação nos autos (ref. 

95). Desse modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos 

do artigo 72, II, do CPC.

Assim, considerando a impossibilidade de nomeação da Defensoria 

Pública, vez que atua em prol da parte autora na presente ação, NOMEIO o 

(a) Dr. (a) Kélia Rocha Rezende – OAB/MT 24.050-B, como curador (a) 

especial do requerido nos presentes autos, promovendo a sua defesa no 

que couber.

 Ressalto que os honorários da causídica serão fixados ao final, de 

acordo com a proporcionalidade da atuação na demanda.

 Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado 

nomeado para o munus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência aos advogados nomeados:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição.

 § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”.

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

Oportunamente, na sentença do presente feito, será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.

ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.

INTIME-SE o (a) advogado (a) mencionado (a) para, no prazo 15 (quinze) 

dias, se manifestar nos autos, no que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31333 Nr: 2019-87.2010.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MORENO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:SP/32909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:7603-B/MT, GUSTAVO GOMES GARCIA - OAB:13.299-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de fls. 114.

Alto Araguaia - MT, 17 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57625 Nr: 549-79.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY BARBOSA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 17 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72671 Nr: 1958-22.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON PARREIRA DA SILVA, JOAQUIM 

PINHO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 “Vistos etc.

Em atenção ao artigo 15, I, da Portaria Conjunta nº 247/2020, que 

recomenda o reagendamento das audiências não urgentes, como medida 

temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a 

solenidade para o dia 01 de junho de 2020, às 13h00min.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51441 Nr: 652-57.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBECA BOUTIQUE, ALICE DANUSA 

FERNANDES LACERDA, MARIA DO SOCORRO LACERDA LIMA, FABIANO 

FERNANDES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358-O/MT, 

LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 
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quanto a certidão de fls. 134.

Alto Araguaia - MT, 17 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52618 Nr: 2035-70.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBE ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré para, no prazo de 05 dias, apresentar memoriais 

finais, nos termos do artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal.

Alto Araguaia - MT, 17 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55431 Nr: 1160-66.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERIDIANO CECILIO DOS SANTOS, LUIZ 

PEREIRA DA SILVA, OSMAR MOREIRA DA SILVA, DANIEL DAVID PEREIRA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉZIA MEIRE QUEIROZ - 

OAB:19194/GO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LIMA - OAB:OAB/GO 20782E, 

MARCOS DIVINO FERREIRA SANTOS - OAB:28158, MARCUS VINICIUS 

BORGES - OAB:OAB/MT, SONIA ARAUJO LIMA - OAB:25.224-GO

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado do Réu Daniel David Pereira Leite, Dr. Marcos Divino Ferreira 

dos Santos, acerca do desarquivamento do processo, sendo que, em 5 

dias, nada sendo requerido, o mesmo retornará ao arquivo.

Alto Araguaia - MT, 17 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58592 Nr: 1353-47.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO RODRIGO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, PASQUALI PARISE GASPARINI JÚNIOR ADVOGADOS - 

OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de fls. 74.

Alto Araguaia - MT, 16 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62563 Nr: 710-55.2015.811.0020

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ALDA AUXILIADORA MENDONÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MENDONÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na ação para decretar o direito de passagem da autora, seu 

convivente, terceiros (clientes ou familiares da autora), inclusive com 

veículos, pelo caminho descrito na inicial, passando pela porteira instalada 

na área da requerida, que não poderá obstruir o trajeto, ficando, contudo, 

facultado à parte ré a promoção da liquidação de sentença, pelo 

procedimento comum (art. 509, II, CPC), para apurar eventuais danos 

emergentes e lucros cessantes (parcelas anuais), diretamente 

decorrentes da limitação de seu direito de propriedade, caso em que o 

direito de passagem ora reconhecido só poderá ser exercido após a 

satisfação da indenização dos danos emergentes, sendo esses 

entendidos como eventuais obras com cercas, arames, etc. a fim de evitar 

a fuga de animais e de preservar a segurança daqueles que se valerem 

do direito de passagem decretado nesta sentença. A inadimplência das 

parcelas anuais (lucros cessantes) não inviabilizará o exercício do direito 

de passagem, sujeitando a parte devedora ao procedimento de execução. 

Após o trânsito em julgado desta sentença, enquanto não promovida a 

liquidação da sentença pela ré, o direito de passagem poderá ser exercido 

pela parte autora, na forma postulada na ação.Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2334 Nr: 146-43.1996.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA CHAVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS RICARDINO VILELA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO o Espólio de Jonas Ricardino Vilela por intermédio 

de sua procuradora, Dr. Deuzânia Marques Vilela Alves, OAB n° 

5177-B/MT, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das Custas Processuais no importe de R$ 9.908,27 (Nove mil novecentos 

e oito reais e vinte e sete centavos), a qual foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 182/183. Este valor deverá ser recolhido num único 

boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 4.133,22 (quatro mil 

cento e trinta e três reais e vinte e dois centavos) e o valor da taxa 

judiciária de R$ 5.775,05 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e 

cinco centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 146-43.1996.811.0020, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um Boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição do nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT".

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 515 de 1019



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22509 Nr: 500-48.2008.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOS SANTOS BATISTA, ADELIO 

KOCH, LUIZ HUMBERTO FERREIRA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré para, no prazo legal, apresentar memoriais finais.

Alto Araguaia - MT, 17 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66160 Nr: 2393-30.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA GOMES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Código nº 66160

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida, Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A (ref. 40), em face da decisão 

de ref. 36, aduzindo omissão da decisão no que tange a determinação do 

pagamento dos honorários periciais pela parte requerida, visto que não 

houve pedido da mencionada prova pela parte, tampouco a justificação 

para tal comando.

Determinada a intimação da autora para manifestar-se, esta deixou 

decorrer o prazo in albis.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

No presente caso, verifico que a decisão de ref. 36, incorreu em erro 

material, no que tange a indicação da parte para o pagamento da perícia. 

Isso porque, a prova foi pleiteada pela parte autora à ref. 33, não havendo 

manifestação da requerida nesse sentido. Assim, nos termos do artigo 95 

do CPC, o adiantamento da pericia cabe a parte que a houver requerido, 

nesta caso, a autora.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração para suprindo o erro material 

da decisão de ref. 36, constar que os honorários do perito deverão ser 

adiantados pela parte autora (art. 95, CPC).

Todavia, considerando que a prova foi requerida pela parte autora e que 

esta é beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais 

devidos por esta deverá ser arcada pelo Estado.

Com efeito, deve ser aplicada no processo a resolução de n° 232 de 13 de 

julho de 2016, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos 

peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do 

disposto no artigo 95, § 3°, inciso II do CPC, uma vez que inexiste órgão 

conveniado para realização de tal serviço vinculado ao TJMT.

Assim, FIXO os honorários do perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), com fundamento no item 3.2 da tabela de honorários da Resolução 

nº 232/2016 do CNJ.

INTIME-SE a perita da presente decisão, bem como para que indique o dia 

e hora da pericia.

 No mais, CUMPRAM-SE os comandos incertos da decisão de ref.36.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 17 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69049 Nr: 304-97.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA SOUZA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 [...]. Assim, REJEITO as preliminares.Inexistindo outras questões 

preliminares arguidas ou que devam ser conhecidas de ofício, dou por 

saneado o processo.Em atenção aos fatos argumentados nos autos, a 

prova recairá sobre os fatos controvertidos, ou seja, aqueles afirmados 

por uma parte e contestados pela outra. Passo seguinte, fixo como pontos 

controvertidos: I) se há nexo causal entre o acidente automobilístico 

narrado na inicial e a invalidez; II) se a invalidez é total ou parcial; III) se 

parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no 

anexo da Lei n. 6.194/74; e IV) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual); Para a elucidação de tais 

questões, DEFIRO: (a) a produção de prova documental consistente nos 

documentos já colacionados aos autos; e (b) a produção de prova pericial, 

conforme pugnado pelas partes.Inexistindo previsão legal, convenção das 

partes e peculiaridades do caso em exame que recomendem a distribuição 

do encargo de forma diversa, o ônus da prova é distribuído conforme 

previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de Processo Civil. Para a 

produção da prova pericial, NOMEIO a médica Dra. Tamirez Martins 

Figueiredo, CRM-MT 8057, com endereço à Rua Raimundo Nonato Aguiar, 

número 147, ed. Murano, Ap. 901, Bairro Vila Aurora II, CEP 78.740-141, 

na cidade de Rondonópolis/MT, telefone (066) 99234-2721, e-mail: 

tamirezfigueiredo@hotmail.com, que servirá o encargo independentemente 

de compromisso.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76542 Nr: 4441-25.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MANZALE DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Sem custas e 

honorários.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE mediante as anotações e 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 17 de março de 2020Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80805 Nr: 1743-12.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACSON MARLON NIEDERMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13245-A
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 Código nº 80805

Vistos, etc.

Em atenção ao que determinado no Recurso Especial Repetitivo nº 

1163020/RS (Tema 986/STJ), DETERMINO A SUSPENSÃO deste feito até o 

julgamento do mérito do referido recurso pela Corte Superior (art. 1037, II, 

NCPC).

INTIMEM-SE.

Alto Araguaia/MT, 17 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15900 Nr: 2093-20.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO MILTON HÜBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de fls. 266.

Alto Araguaia - MT, 18 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 9543 Nr: 1773-38.2003.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA, GA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828-MT

 DEFIRO penhora online, nos termos do art. 854, caput, do 

NCPC.EFETIVE-SE o bloqueio de contas do GUILHERME AUGUSTIN (CPF. 

388.533.291-49), através do sistema BACEN-JUD, na quantidade 

suficiente para o valor atualizado da dívida, conforme cálculo à fl.1.613. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 §1° da CNGC. Se a penhora online for 

realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte Executada, 

pessoalmente, para que se manifeste em 05 (cinco) dias, na forma do 

artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015.Caso a penhora online reste infrutífera, 

DEFIRO a busca de veículos em nome do requerido, por meio do sistema 

RENAJUD. Se encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. Caso conste dos 

autos dados suficientes, deverá ser juntada a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial 

de Justiça (art. 871, IV, CPC/2015). Em caso negativo, PROCEDA-SE a 

avaliação por oficial de justiça.Se a penhora for realizada com sucesso, 

INTIME-SE a parte executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, 

pessoalmente, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

penhora e da pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 872, § 2º, 

CPC/2015).Decorrido o prazo acima, INTIME-SE a parte exequente a fim de 

manifestar quanto ao valor do veículo e, caso dele não discorde, quanto 

ao interesse na adjudicação (art. 876, CPC/2015) ou na alienação do bem 

por conta própria (art. 880, CPC/2015).Manifestado o interesse na 

adjudicação, INTIME-SE a parte requerida a respeito do pedido, na forma 

do artigo 876, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, devendo se 

pronunciar no prazo de 05 (cinco) dias. Na sequência,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 31187 Nr: 1873-46.2010.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DONIZETE CABRAL, SUZIMEIRE REGINA 

ROSA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DORNELAS - 

OAB:155388/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161/SP, DOVAIR MANZATO - 

OAB:68.673-SP

 Código nº 71888

Vistos etc.

Deixo de apreciar os embargos de declarações de fls.412/415, vez que 

meramente protelatório, vez que o embargante se debruça nos termos da 

sentença de fls.393/405, a qual já foi objeto de embargos de declaração 

consoante às fls.406/409, sendo apreciado e rejeitado por este juízo, 

consoante fls.411/411-v.

No mais, CUMPRA-SE a setença de fls.393/405.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 28 de novembro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-63.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON AFONSO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000309-63.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:WEMERSON 

AFONSO BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELCI ANDREA 

DOS SANTOS ANDREOTTI POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 13/07/2020 Hora: 12:50 , no endereço: RUA ONILDO 

TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-48.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA BATISTA REZENDE RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT16318-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000310-48.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:EVA MARIA 

BATISTA REZENDE RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 

JOSE FERREIRA PAES FARIAS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 13/07/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 
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AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 18 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65204 Nr: 1991-46.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. CALDEIRA INDUSTRIA & COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA ME, LEONARDO GERALDO LOPES CALDEIRA, LUIZ 

CARLOS VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:3663, KELY CRISTINE BENEVIDES - OAB:3843/RO

 Autos n. 1991-46.2015.811.0020 (cód. 65204).

Vistos.

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de 

seu representante legal, denuncia L. G. CALDEIRA INDUSTRIA & 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, LEONARDO GERALDO LOPES 

CALDEIRA e LUIZ CARLOS VALADARES, qualificado(a/s) nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 

9.605/98, perquirindo o Parquet, via de consequência, o processamento 

da imprescindível ação penal pública e final condenação do(a/s) 

denunciado(a/s) no respectivo preceito secundário em referência.

2. Foi apresentada defesa prévia pelos denunciados refutando os fatos 

narrados na exordial (ref.: 10 e 24).

 3. Entendo que descrição dos fatos contidos na denúncia, ainda que 

suscinta, permite ao(s) denunciado(s) proceder a sua defesa, sem 

prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Ademais, as alegações a 

respeito do mérito serão discutidos em sede da instrução criminal.

4. Desta forma, preenchidos os requisitos legais do artigo 41 e seguintes e 

não sendo caso de aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 

396 do mesmo Código Instrumental Penal, RECEBO a presente denúncia 

sub examine, que tramitará segundo o rito sumaríssimo da Lei 9.099/1995.

 5. O Ministério Público ofertou proposta de suspensão condicional do 

processo em favor dos denunciados (ref.: 29), e preenchidos os 

requisitos previstos no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, DEFIRO o mencionado 

pleito, devendo-se expedir carta precatória com o fim de ofertar aos 

acusados o benefício de suspensão condicional do processo, bem como 

acompanhamento do cumprimento, advertindo o(a) Acusado(a) das 

seguintes condições, que deverão ser observadas pelo prazo de 02 

(dois) anos.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111532 Nr: 4486-24.2019.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIO PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DESIGNO o dia 07 DE ABRIL DE 2020, ÀS 17H00MIN para audiência a ser 

realizada nesta comarca, onde devera comparecer o réu, sob as penas 

da lei, devidamente acompanhado de advogado, a fim de que seja 

oferecida a suspensão condicional do processo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação do réu, DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 29 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134725 Nr: 1389-86.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIAN SILVA CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas para expedição de carta 

precatória.

 Edital de Citação Terceiros e Interessados

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129830 Nr: 6439-30.2017.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE CANAVARROS SABINO, OZILDA 

MACIEL ALVES SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAMILLA PALU 

SASSAKI, para devolução dos autos nº 6439-30.2017.811.0008, Protocolo 

129830, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97169 Nr: 6114-60.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA FREIRE DUARTE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE o procurador da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a situação processual, firmando a petição de 

folhas 244/246, sob pena de ser considerado ato inexistente e, por 

consequência, impossibilitada de análise e desentranhamento dos autos.

 Após cumprida a determinação acima, ou o transcurso do prazo, 

tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 125704 Nr: 4033-36.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA LUCINEIA LOPES BELIZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17550/O, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 do TJMT 

e CGJ, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus –, no âmbito da Primeira e 

Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

observância às disposições previstas na Lei n. 13.979, de 6de fevereiro 

de 2020, e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal.

Considerando ainda, a recomendação contida no inciso I, art. 15, da 

referida Portaria, CANCELO a audiência designada para esta data 

(17/03/2020), e REDESIGNO o ato para o dia 06 de maio de 2020, às 

17h00min.

 Consigno ainda, que em havendo prorrogação das recomendações 

constantes da Portaria-Conjunta n. 247, poderá haver nova alteração na 

data da audiência designada, devendo os advogados acompanharem as 

futuras deliberações.

INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de seu advogado para comparecer a 

audiência, bem como para que traga suas TESTEMUNHAS 

independentemente de intimação.

INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Bugres, 17 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137647 Nr: 3167-91.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CORREIA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 do TJMT 

e CGJ, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus –, no âmbito da Primeira e 

Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

observância às disposições previstas na Lei n. 13.979, de 6de fevereiro 

de 2020, e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal.

Considerando ainda, a recomendação contida no inciso I, art. 15, da 

referida Portaria, CANCELO a audiência designada para esta data 

(17/03/2020), e REDESIGNO o ato para o dia 06 de maio de 2020, às 

16h00min.

 Consigno ainda, que em havendo prorrogação das recomendações 

constantes da Portaria-Conjunta n. 247, poderá haver nova alteração na 

data da audiência designada, devendo os advogados acompanharem as 

futuras deliberações.

INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de seu advogado para comparecer a 

audiência, bem como para que traga suas TESTEMUNHAS 

independentemente de intimação.

INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Bugres, 17 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138574 Nr: 3673-67.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIA PEREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE JULIANA LEITE - 

OAB:22499/MT, BEATRYS CASTANHEIRA - OAB:22.874-MT, KAMILLA 

NAISER LIMA - OAB:22521/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 do TJMT 

e CGJ, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus –, no âmbito da Primeira e 

Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

observância às disposições previstas na Lei n. 13.979, de 6de fevereiro 

de 2020, e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal.

Considerando ainda, a recomendação contida no inciso I, art. 15, da 

referida Portaria, CANCELO a audiência designada para esta data 

(17/03/2020), e REDESIGNO o ato para o dia 06 de maio de 2020, às 

14h00min.

 Consigno ainda, que em havendo prorrogação das recomendações 

constantes da Portaria-Conjunta n. 247, poderá haver nova alteração na 

data da audiência designada, devendo os advogados acompanharem as 

futuras deliberações.

INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de seu advogado para comparecer a 

audiência, bem como para que traga suas TESTEMUNHAS 

independentemente de intimação.

INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Bugres, 17 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142855 Nr: 6588-89.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 do TJMT 

e CGJ, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus –, no âmbito da Primeira e 

Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

observância às disposições previstas na Lei n. 13.979, de 6de fevereiro 

de 2020, e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal.

Considerando ainda, a recomendação contida no inciso I, art. 15, da 

referida Portaria, CANCELO a audiência designada para esta data 

(17/03/2020), e REDESIGNO o ato para o dia 06 de maio de 2020, às 

15h00min.

 Consigno ainda, que em havendo prorrogação das recomendações 

constantes da Portaria-Conjunta n. 247, poderá haver nova alteração na 

data da audiência designada, devendo os advogados acompanharem as 

futuras deliberações.

INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de seu advogado para comparecer a 

audiência, bem como para que traga suas TESTEMUNHAS 

independentemente de intimação.

INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Bugres, 17 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 145263 Nr: 7991-93.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CONRADO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 do TJMT 

e CGJ, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus –, no âmbito da Primeira e 

Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

observância às disposições previstas na Lei n. 13.979, de 6de fevereiro 

de 2020, e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal.

Considerando ainda, a recomendação contida no inciso I, art. 15, da 

referida Portaria, CANCELO a audiência designada para esta data 

(17/03/2020), e REDESIGNO o ato para o dia 06 de maio de 2020, às 

16h30min.

 Consigno ainda, que em havendo prorrogação das recomendações 

constantes da Portaria-Conjunta n. 247, poderá haver nova alteração na 

data da audiência designada, devendo os advogados acompanharem as 

futuras deliberações.

INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de seu advogado para comparecer a 

audiência, bem como para que traga suas TESTEMUNHAS 

independentemente de intimação.

INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Bugres, 17 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 150433 Nr: 2586-42.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIOMARA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 do TJMT 

e CGJ, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus –, no âmbito da Primeira e 

Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

observância às disposições previstas na Lei n. 13.979, de 6de fevereiro 

de 2020, e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal.

Considerando ainda, a recomendação contida no inciso I, art. 15, da 

referida Portaria, CANCELO a audiência designada para esta data 

(17/03/2020), e REDESIGNO o ato para o dia 06 de maio de 2020, às 

15h30min.

 Consigno ainda, que em havendo prorrogação das recomendações 

constantes da Portaria-Conjunta n. 247, poderá haver nova alteração na 

data da audiência designada, devendo os advogados acompanharem as 

futuras deliberações.

INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de seu advogado para comparecer a 

audiência, bem como para que traga suas TESTEMUNHAS 

independentemente de intimação.

INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Bugres, 17 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 153560 Nr: 4566-24.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAELI FILOMENA ZARICHTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MÍRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:200.004/A, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17.591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 do TJMT 

e CGJ, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus –, no âmbito da Primeira e 

Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

observância às disposições previstas na Lei n. 13.979, de 6de fevereiro 

de 2020, e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal.

Considerando ainda, a recomendação contida no inciso I, art. 15, da 

referida Portaria, CANCELO a audiência designada para esta data 

(17/03/2020), e REDESIGNO o ato para o dia 06 de maio de 2020, às 

14h30min.

 Consigno ainda, que em havendo prorrogação das recomendações 

constantes da Portaria-Conjunta n. 247, poderá haver nova alteração na 

data da audiência designada, devendo os advogados acompanharem as 

futuras deliberações.

INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de seu advogado para comparecer a 

audiência, bem como para que traga suas TESTEMUNHAS 

independentemente de intimação.

INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Bugres, 17 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 154113 Nr: 4921-34.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ROSENDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.193/MT, TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12.296, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 EXPEÇA-SE ofício GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS (EADJ/APSDJ), para 

que proceda a IMPLANTAÇÃO do benefício no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, nos termos da decisão que concedeu a TUTELA DE 

URGÊNCIA de folhas 155, ou justifique a impossibilidade de fazer, sob 

pena majoração da multa diária fixada.

 No mais, intime-se a parte autora para manifestar sobre o laudo pericial, 

bem como para que, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Oportunamente, conclusos.

 Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 157844 Nr: 7126-36.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMILIANO ALONSO DO NASCIMNETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de exoneração de alimentos com pedido de 

homologação de acordo, proposta por MAXIMILIANO ALONSO DO 

NASCIMENTO em face de MURILO ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, 

todos qualificados nos autos.

 Às folhas 33/34 compareceram as partes informando que celebraram 

composição amigável, pugnando desde já pela sua homologação.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os termos da 

transação não são contrários ao direito razão pela qual, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido acordo, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 33/34.

 Honorários nos termos do acordo.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

 OFICIE o empregador da parte autora conforme requerido no acordo.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 16 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161812 Nr: 1234-15.2020.811.0008

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS ADALBERTO PEREIRA 

JUNIOR - OAB:61.122/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, Defiro parcialmente a liminar, inaudita altera pars, 

determinando que a requerida disponibilize a parte autora, no prazo de 

cinco dias, os correspondentes boletos bancários para pagamento (ou 

outra forma de pagamento direto), do valor das parcelas vencidas, para 

quitação, as quais deverão ser realizadas diretamente à parte credora, 

vedado o depósito judicial de quaisquer valores, sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento. 15. Após, 

cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente ação, 

bem como para que compareça perante este Juízo, no Fórum desta 

Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu não 

comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais.16. Intime-se, a 

parte Reclamante, para que compareça a solenidade aprazada. 

Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da intimação da tutela 

concedida.17. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).18. Intimem-se, expedindo o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160019 Nr: 168-97.2020.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOSILDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CRESPO 

BARBOSA - OAB:4187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Isto posto, determino que a parte autora emende a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo constar nos autos, guia e recibo do 

recolhimento das custas e taxas judiciárias correspondentes ao valor da 

causa, no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito. 6. Realizada a emenda no prazo mencionado, tornem-me 

os autos conclusos para deliberações.7. Em caso de inércia, certifique-se 

e conclusos.8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161757 Nr: 1191-78.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161763 Nr: 1194-33.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO BARBOSA BATISTA, HILDEANE 

FERREIRA DE FREITAS BARBOSA, ALDFBB, JLFB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:MT 13.451, RENATA M. DE A. V. NETO DEBESA - 

OAB:MT/11.674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pelas partes interessadas, pelo que, determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a 

devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias 

pertinentes à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos 

termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161790 Nr: 1218-61.2020.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO DE OLIVEIRA BRASILEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA IZIDIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE UMENO ORTEGA - 

OAB:23377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

3. Determino que seja elaborado estudo psicossocial, in loco, sem prévio 

aviso, na residência das partes, devendo o laudo ser anexado aos autos 

no prazo de 20 (vinte) dias.

 4. Com a apresentação do laudo, dê-se vistas dos autos ao Doutor (a) 

Promotor (a) de Justiça para manifestação no prazo legal.

5. Cumprindo tudo, tornem-me os autos conclusos para apreciação do 

pleito liminar.

6. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Novo Código de 

Processo Civil.

7. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais.

8. Intime-se, a parte Reclamante, para que compareça a solenidade 

aprazada. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência 

(art. 335, inc. I, do NCPC).

9. Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

10. Expeça-se o necessário.

Intima-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161859 Nr: 1254-06.2020.811.0008

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA DA SILVA MACHADO, ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

3. Determino que seja elaborado estudo psicossocial, in loco, sem prévio 

aviso, no ambiente em que se encontra inserido o infante, bem como na 

residência das partes, devendo o laudo ser anexado aos autos no prazo 

de 20 (vinte) dias.

 4. Com a apresentação do laudo, dê-se vistas dos autos ao Doutor (a) 

Promotor (a) de Justiça para manifestação no prazo legal.

5. Cumprindo tudo, tornem-me os autos conclusos para apreciação do 

pleito liminar.

6. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Novo Código de 

Processo Civil.

7. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais.

8. Intime-se, a parte Reclamante, para que compareça a solenidade 

aprazada. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência 

(art. 335, inc. I, do NCPC).

9. Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

10. Expeça-se o necessário.

Intima-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134 Nr: 112-51.1989.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUGENIA BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-12.855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto C. Dias - 

OAB:3.549

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar a parte requerente a manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça de fls. 598, para requerer o que entender de direito.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160321 Nr: 343-91.2020.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERNANDO RODRIGO, Cpf: 03907480139, 

Rg: 22111174, Filiação: Azerina Clara Pedrosa e Exidio Manoel Rodrigues, 

data de nascimento: 05/09/1989, brasileiro(a), natural de B. do Bugres-MT, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 
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resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pedido de providências protetivas solicitado pela vítima 

na Delegacia Local, natureza: Lesão Corporal, Injúria e Difamação, 

tipificado no artigo 129, 140 e 139 do Código Penal, tendo como suspeito 

ERNANDO RODRIGUES

Despacho: Vistos. 1. Trata-se de PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA (Lei Maria da Penha) para que sejam 

determinadas as seguintes medidas protetivas de urgência: a) proibição 

ao ofensor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares, e das 

testemunhas no limite máximo de 200 (duzentos) metros; b) proibição ao 

ofendido de realizar contato com a ofendida, seus familiares, testemunhas 

por qualquer meio de comunicação. c) prestação de alimentos provisionais 

ou provisórios; d) proibição temporária para a celebração de atos e 

contratos de compra, venda e locação de bens de propriedade comum; e) 

separação de corpos; f) encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento; 2. Vieram-me os autos 

conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. 3. Diante das declarações da 

requerente quanto às atitudes agressivas contra si praticadas pelo autor 

dos fatos, o que se visualiza a conduta delituosa do requerido em agredir 

e ameaçar a requerente, o que são suficientes para deferir, liminarmente, 

as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima e previstas na 

Lei n.º 11.340/06. 4. No presente caso o periculum in mora mostra-se 

evidente em virtude da possibilidade de que tais fatos, ou mesmo fatos 

mais graves possam ser praticadas contra a requerente, caso não seja 

deferida imediatamente a tutela jurisdicional, ainda que provisória, precária 

e revogável, como qualquer decisão liminar. 5. Outrossim, tal fato se 

encaixa perfeitamente nas hipóteses previstas no art. 22, da Lei n.º 

11.340/2006 (Maria da Penha). Senão vejamos: “Art. 22. Constatada a 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta 

Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou 

separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre 

outras: I – [omissis...] II - afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, 

entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida;” 6. Portanto, 

presentes os requisitos da autorizativos da Lei n.º 11.340/06, que traz em 

si uma nova ordem processual, menos formal e mais efetiva, é de rigor o 

deferimento da maioria das medidas protetivas de urgência pleiteadas. 7. 

Todavia, referente à prestação de alimentos provisórios, INDEFIRO o 

pedido, pois não há nos presentes autos a comprovação documental da 

remuneração da parte requerida, também, quanto à ausência de prova de 

paternidade, em relação à prole. 8. Posto isso, defiro liminarmente algumas 

medidas protetivas, com fundamento no art. 12, III, c.c. arts. 22, 23 e 24, 

da Lei n.º 11.340/06, e determino: a. Que o requerido não se aproxime da 

requerente (distância mínima 200 metros) ou mesmo telefone ou lhe mande 

recados, seja para a ofendida ou para seus familiares e/ou testemunhas, 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada 

incômodo/situação constrangedora causada pelo requerido à requerente 

e/ou a seus familiares ou testemunhas; b. Proíbo o ofensor de promover 

qualquer tipo de contanto com a ofendida, seus familiares e testemunhas, 

por qualquer meio de comunicação; c. Proíbo, temporariamente, tanto o 

agressor quanto a ofendida, de celebrarem atos referentes a compra, 

venda e locação de bens que sejam de propriedade em comum de ambos; 

d. Defiro a separação de corpos; e. Encaminhamento da ofendida e 

dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento; 9. Se 

necessário, o oficial de justiça poderá utilizar a força policial, o que desde 

já autorizo, devendo ser expedido, caso solicitado pelo meirinho (após 

constatação dos fatos), requisição, nos termos do §3º, do art. 22, da Lei 

n.º 11.340/06, servindo cópia da presente decisão como mandado judicial. 

10. Intime-se o requerido das medidas protetivas concedidas. 11. Intime-se 

a requerente do deferimento destas medidas e, também, para que se 

manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se possui condições de 

contratar advogado. 12. Notifique-se o Ministério Público nos termos do 

art. 25, da Lei n.º 11.340/2006. 13. Expeça-se o necessário. 14. 

Cumpra-se, servindo a cópia como mandado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELA APARECIDA 

DORADO, digitei.

Barra do Bugres, 18 de março de 2020

Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-81.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA PIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT22909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000500-81.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 25.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: NILZA DA SILVA PIM Endereço: rua venezuela, jardim são joao, 

NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, s/n, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: 

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA Endereço: rua wilson, ouro verde, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 Nome: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 

Endereço: RUA GENERAL RAMIRO NORONHA, - LADO ÍMPAR, JARDIM 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-180 ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500546-69.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:
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JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANA ROLDAO CARDOSO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500546-69.2015.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 12.802,59 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 

1063, EMPRESA, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: JEANA ROLDAO CARDOSO - ME Endereço: AV 

XAVANTES ESQ C/ AV DAS NAÇÕES, S/N, EMPRESA, MARACANA, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA da r decisao prolatada nos autos. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 18 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-59.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000743-59.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 13.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCO ROMAO Endereço: MARECHAL RONDON, 113, 

ASSARI, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES Endereço: PRAÇA ANGELO 

MASSON, 1000, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

ESPÉCIE: [Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0500080-12.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARINELSON RIBEIRO VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GOMES DE SANTANA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

0500080-12.2014.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

MARINELSON RIBEIRO VELOSO Endereço: AV CASTELO BRANCO, 

HITLER SANSÃO, N.º 331, BAIRRO CENTRO, BARRA DO BUGRES-MT, 

CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: J. GOMES DE SANTANA & CIA LTDA - ME Endereço: AV BRASIL, 

1233, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 ESPÉCIE: 

[Anulação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 
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sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-34.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000432-34.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.080,00 POLO ATIVO: 

Nome: IVONETE PEDRO DA SILVA Endereço: RUA 30, 361, S, JARDIM 

DAS OLIVEIRAS, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: Av. Brasil, 336, Cidade Alta, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 ESPÉCIE: [Bancários]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-66.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFANIA SANTANA SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANCI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000404-66.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 4.137,44 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSEFANIA SANTANA SOUZA E SILVA 

Endereço: RUA VINTE E OITO, 316, JARDIM DAS OLIVEIRAS, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: CONSTANCI 

TRANSPORTES LTDA - ME Endereço: Avenida Beija-Flor, 680, S, 

Residencial Alto da Boa Vista, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78070-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. para apresentar o endereço 

atualizado do reclamado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. , 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-49.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVAN MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000528-49.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 32.567,48 POLO ATIVO: 

Nome: DERIVAN MONTEIRO Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 447, E, 

JARDIM OURO VERDE, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: Av. Brasil, 336, 

Cidade Alta, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 ESPÉCIE: 

[Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas PARA APRESENTAR AS CONTRARAZÕES DO RECURSO, NO 

PRAZO LEGAL. , 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-76.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILDE VIANA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000371-76.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: EDENILDE VIANA DE SANTANA Endereço: RUA MARIA IZABEL 

DOS SANTOS, S/N, SANTA ROSA, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: Av. Brasil, 336, 

Cidade Alta, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0500080-12.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARINELSON RIBEIRO VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GOMES DE SANTANA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

0500080-12.2014.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

MARINELSON RIBEIRO VELOSO Endereço: AV CASTELO BRANCO, 

HITLER SANSÃO, N.º 331, BAIRRO CENTRO, BARRA DO BUGRES-MT, 

CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: J. GOMES DE SANTANA & CIA LTDA - ME Endereço: AV BRASIL, 

1233, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 ESPÉCIE: 

[Anulação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 17/2020-DF

A Dra. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições, em atenção a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de 

março de 2020,

RESOLVE determinar, em cumprimento à Portaria Conjunta nº 247, de 

16/03/2020, expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e Corregedor-Geral de Justiça:

1 – A suspensão dos prazos por 15 dias, salvo medidas urgentes e 

adolescentes com internação provisória;

2 – A suspensão das entrevistas e avaliações psicossociais, salvo casos 

urgentes;

3 – A suspensão do atendimento normal ao público podendo ser realizado 

pelas secretarias das varas e do juizado através do telefone (65) 

3382-2440/2549/1417.

4 – A suspensão das audiências de réus presos, das Sessões Plenárias 

do Júri de réus presos, bem como do CEJUSC;

5 – Não está suspenso o expediente interno e atos judiciais 

administrativos;

6 – Não estão suspensas audiências de adolescentes com internação 

provisória;

 7– Somente podem entrar no fórum juízes, servidores, estagiários e 

terceirizados.

7.1 - Advogados, Promotores, Defensores Públicos e partes apenas nos 

casos de medidas urgentes e adolescentes internados provisoriamente;

8 - Atendimento do Magistrado aos advogados apenas por meio de 

recurso tecnológico (videoconferência ou telefone) a distância, nos casos 

urgentes;

9 – O atendimento pela Secretaria se dará apenas nos casos urgentes e 

por telefone;

10 – As audiências não urgentes deverão ser reagendadas;

11 - Fica suspenso o comparecimento pessoal nas instalações do fórum 

das pessoas que devem fazer comparecimento mensal ou justificar suas 

atividades e atualizar suas informações nas Varas e Juizado Especial nos 

casos em que o cidadão esteja em livramento condicional, em regime 

aberto, semiaberto, sursis, suspensão condicional do processo, 

submetido a cautelares diversas da prisão, ou seja, em todos os casos em 

que deva assinar.

12 – As demais situações deverão observar a Regulamentação 

estabelecida pela Portaria Conjunta nº 247, de 16/03/2020, expedida pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

Corregedor-Geral de Justiça.

 Encaminhe-se cópia à presidência do Tribunal de Justiça e 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Esta Portaria entra em vigor nesta data.

 Campo Novo do Parecis-MT, 17 de março 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito e Diretora do Foro

  

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000252-52.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ABDELNOUR HOEPPNER (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI OAB - SP343312 (ADVOGADO(A))

GISELE POMPILIO MORENO OAB - SP344470 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISBRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 

AGROPROCESSAMENTO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO ZERBINI FILHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000252-52.2020.8.11.0050. DEPRECANTE: CAIO ABDELNOUR HOEPPNER 

REQUERIDO: DISBRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

PARA AGROPROCESSAMENTO EIRELI - ME Vistos, etc. 1. Certifique-se a 

autenticidade da presente missiva. 2. Preenchidos os requisitos do artigo 

260 do CPC, RECEBO a presente missiva. 3. Em consequência, designo a 

audiência para o dia 18 de maio de 2020, às 14h00min. 4. Adote a Sra. 

Gestora os atos de impulso pertinentes ao cumprimento integral do ato 

deprecado, certificando-se em caso de inércia da parte interessada 

superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art.393 da CNGC. 5. Intime-se. 6. 

Após, cumprida a finalidade a que se destina, devolva-se a comarca de 

origem com as homenagens do juízo. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001502-57.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA OAB - MT2287/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPORT CLUB TANGARA (REQUERIDO)

SERGIO MATTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001502-57.2019.8.11.0050. REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 

REQUERIDO: SPORT CLUB TANGARA, SERGIO MATTES Vistos, etc. 1. 

Considerando que a presente missiva encontra-se paralisada por inércia 

da parte interessada há mais de 30 dias, intime-se o autor/exequente para, 

em 05 (cinco) dias, adotar as medidas pertinentes ao cumprimento da 

presente missiva. 2. Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se e 

devolvam-se os autos a comarca de origem, nos termos do art.393 da 

CNGC, procedendo as baixas e anotações pertinentes. 3. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de março de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000192-79.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 527 de 1019



RICARDO ANDRE ZAMBO OAB - SP138476 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Campo Novo dos Parecis (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000192-79.2020.8.11.0050. REQUERENTE: TNT MERCURIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAMPO 

NOVO DOS PARECIS Vistos, etc. 1. Analisando os autos, verifico que o 

autor não atribuiu o valor da causa, que é o proveito econômico que 

pretende obter que a anulação/redução da multa. Ante o exposto, 

determino a intimação da parte autora para emendar a petição inicial e 

adequar o valor da causa, devendo recolher eventuais custas 

processuais, isso no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpridas tais 

determinações, façam os autos conclusos para apreciação da tutela de 

urgência. 2. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 17 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000595-82.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDERSON GERMINIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA OAB - RO2913-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE PIEREZAN MULINARI CELLA (REQUERIDO)

ENOS CELLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000595-82.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CLEDERSON GERMINIANI 

REQUERIDO: ENOS CELLA, LUCIANE PIEREZAN MULINARI CELLA Vistos, 

etc. 1. Manifestem-se as partes acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça no ID 20453475 no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e 

nada sendo requerido, certifique-se e devolva-se a comarca de origem 

com as homenagens do juízo. 2. Quanto às petições de ID20335947 e 

ID20477622, esclareço que o presente juízo não é competente para 

apreciação de pedidos de terceiros alheios ao processo que originou a 

presente missiva, tratando-se de mero juízo executório da decisão 

proferida no Cumprimento de Sentença que tramita na Comarca de Porto 

Velho/RO. 3. Assim, deixo de analisar referidas manifestações; 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 

de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000854-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO MUNERETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGIDIO MUNERETO OAB - PR3647 (ADVOGADO(A))

ADELAIDE PEDROSO LEANDRO OAB - PR59989 (ADVOGADO(A))

ALAIR GAWENDA JUNIOR OAB - PR95985 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR (REQUERIDO)

MARIA BEATRIZ DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000854-77.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EGIDIO MUNERETO 

REQUERIDO: MARIA BEATRIZ DE AGUIAR, MIGUEL CARLOS RODRIGUES 

DE AGUIAR Vistos, etc. 1. Proceda o cadastramento dos patronos dos 

executados na forma requerida o ID22739669. 2. Verifico que, 

devidamente intimado (ID22135453), o deprecante deixou de recolher o 

valor da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato 

deprecado. 3. Assim, reitere a intimação devendo constar o prazo de 05 

(cinco) dias para depósito. Decorrido o prazo sem o recolhimento, 

certifique-se a inércia do interessado e devolva-se a presente missiva ao 

juízo de origem com as homenagens do juíso. 4. Expeça-se o necessário. 

5. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000854-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO MUNERETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGIDIO MUNERETO OAB - PR3647 (ADVOGADO(A))

ADELAIDE PEDROSO LEANDRO OAB - PR59989 (ADVOGADO(A))

ALAIR GAWENDA JUNIOR OAB - PR95985 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR (REQUERIDO)

MARIA BEATRIZ DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000854-77.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EGIDIO MUNERETO 

REQUERIDO: MARIA BEATRIZ DE AGUIAR, MIGUEL CARLOS RODRIGUES 

DE AGUIAR Vistos, etc. 1. Proceda o cadastramento dos patronos dos 

executados na forma requerida o ID22739669. 2. Verifico que, 

devidamente intimado (ID22135453), o deprecante deixou de recolher o 

valor da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do ato 

deprecado. 3. Assim, reitere a intimação devendo constar o prazo de 05 

(cinco) dias para depósito. Decorrido o prazo sem o recolhimento, 

certifique-se a inércia do interessado e devolva-se a presente missiva ao 

juízo de origem com as homenagens do juíso. 4. Expeça-se o necessário. 

5. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001432-40.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001432-40.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA REQUERIDO: ANDERSON GOMES DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. 1. Intime-se o exequente para, em 05 (cinco) dias, adotar as 

medidas pertinentes ao cumprimento da presente missiva. 2. Decorrido o 

prazo sem manifestação certifique-se e devolvam-se os autos a comarca 

de origem, nos termos do art.393 da CNGC, procedendo as baixas e 

anotações pertinentes. 3. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 18 de março de 2020. PERO DAVI BENETTI Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002371-20.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA SIMONE FERREIRA CORILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT25377-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002371-20.2019.8.11.0050. REQUERENTE: SHEILA SIMONE FERREIRA 

CORILLO Vistos, etc. 1. Defiro o benefício da assistência judiciária. 2. 

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para que 

informe este juízo acerca da existência de contas de titularidade do de 

cujus bem como encaminhe o extrato dos valores depositados, inclusive 

quanto à FGTS, PIS/PASEP, INSS. 3. Após, manifeste-se o MP e a parte 

autora. 4. Em seguida, conclusos. 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 108409 Nr: 4383-63.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Analisando os autos verifico que o acórdão proferido em sede de 

apelação encontra-se transitado em julgado, assim como já foi expedida a 

guia de execução definitiva para cumprimento de pena sob o código 

0000852-32.2016.8.11.0050 junto ao SEEU, sendo o presente juízo 

incompetente para apreciação do pedido de fls.1.501/1.510.

2. Ademais, pela certidão de fl.1.569 o reeducando encontra-se 

segregado da Cadeia Pública de Juína/MT, onde tramita o processo de 

Execução Penal.

3. Assim, trasladada todas as peças necessárias deste feito para o 

executivo via SEEU e esgotadas as providências a cargo deste juízo, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76098 Nr: 2842-92.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC. 4.Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome do executado na quantia suficiente para saldar o 

débito. Considerando que tal diligência não satisfez o débito, DETERMINO o 

acesso ao INFOJUD (DIPJ, DIRPF, DITR, DOI dos últimos 05 anos) e 

RENAJUD a fim buscar por bens penhoráveis no patrimônio do devedor, 

bem como determino a restrição dos veículos encontrados, devendo o 

exequente realizar diligências no sentido de localizá-lo a fim de permitir 

sua efetiva penhora e avaliação..5.Considerando os documentos que vão 

ser anexados, o feito deverá tramitar em segredo de justiça uma vez que 

a obtenção de cópias de transações imobiliárias é providência de caráter 

restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente 

assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF.6.Intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. 7.Em 

seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a 

fim de que requeira o que entender de direito. 8.Havendo impugnação, com 

fundamento no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte 

contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos 

conclusos com urgência.9.Decorrido o prazo sem manifestação, adote a 

secretaria as medidas necessárias para transferência do valor à conta 

vinculada ao juízo.10.No caso de penhora negativa ou encontrados 

apenas valores irrisórios, os quais determino desde já a liberação, dê-se 

ciência ao credor intimando-o para dar prosseguimento ao feito, adotando 

as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de suspensão na forma do art.921, III do CPC e arquivamento dos 

autos.11.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89293 Nr: 1368-18.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEILTON SANTOS DA SILVA 04877310428, 

JOSEILTON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS DA ROSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).2.Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, 

considerando que a execução tramita desde 2009, visando a continuidade 

no processamento da demanda, DETERMINO o acesso aos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça ainda não consultados BACENJUD, 

SIEL e SINESP/INFOSEG ( DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, 

RECEITA FEDERAL – PF e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) 

sol icitando informações acerca do endereço da parte 

requerida/executada.3.Localizado o endereço do requerido/executado, 

havendo multiplicidade de logradouro, manifeste-se o exequente para que 

indique expressamente em qual deverá ser tentado o cumprimento, 

expedindo-se de imediato o competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto.4.Localizado o endereço do requerido, 

havendo multiplicidade de logradouro, manifeste-se o exequente para que 

indique EXPRESSAMENTE em qual deverá ser tentado o cumprimento, 

expedindo-se de imediato o competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto.5.Sendo infrutífera a busca de dados, com 

fundamento no art.256, II do CPC, DEFIRO desde já expedição de edital 

com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, CPC. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93227 Nr: 3724-83.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, AMAGGI 

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIRO MUROFUSE, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9.233-B/MT, 

JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - OAB:3.103-A/MT, MARCELO TADEU 

FRAGA - OAB:7.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2360, Osmar Margarido dos Santos - OAB:4527, Ricardo 

Jamal Khourii - OAB:232.281

 Vistos, etc.

1. Preenchidos o art.901 do CPC, EXPEÇA-SE a carta de arrematação do 

bem em favor do adquirente nos termos do §2º do referido artigo, 

intimando o arrematante para retirá-la, bem como para, no prazo de cinco 

dias após a retirada da carta, informar ao juízo se tomou posse do bem 

arrematado, implicando o seu silêncio em presunção positiva de 

recebimento.

2. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos 

autos o valor atualizado do débito.

3. Oficie-se o Juízo Deprecante informando acerca da realização frutífera 

da hasta pública e, caso haja algum óbice ao levantamento dos valores 

pelo exequente, comunique esse juízo em 05 (cinco) dias.

4. Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, sendo o valor da 

arrematação inferior ou suficiente à quitação do débito, expeça-se o 

competente alvará para levanto do numerário conforme solicitado àfl.80, 

atentando-se ao novo cálculo apresentado.

5. Em seguida, manifestem-se as partes em 05 dias e, nada sendo 

requerido, pelo integral cumprimento da finalidade a que se destinava, 

devolva-se à comarca de origem com as homenagens do juízo.

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60641 Nr: 1640-85.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BRUM DE CASTRO, FLORI STEINKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001469-67.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001469-67.2019.8.11.0050. AUTOR(A): VALDECI GOMES PEREIRA RÉU: 

BANCO FINASA BMC S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL proposta por VALDECI 

GOMES PEREIRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Aduz, em síntese, que celebrou com a requerida um contrato de 

financiamento de veículo no valor de R$16.321,80 a ser pago em 48 

parcelas de R$552,48, estando inadimplente desde 21.08.2018. Sustenta a 

abusividade das cláusulas contratuais, pugnando pela antecipação da 

tutela para o fim de: a) permanecer na posse do bem objeto do contrato b) 

que a requerida se abstenha de negativar ou exclua o nome do requerente 

nos órgãos de restrição ao crédito; c) consignar o valor das parcelas 

vincendas que entende devido, ou o valor das parcelas atuais, caso seja 

este o entendimento do juízo; e) que seja concedida a inversão do ônus da 

prova. A inicial veio acompanhada dos documentos. É o relatório. Decido. 

DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita. Os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

(periculum in mora). Da manutenção da posse Quanto à manutenção do 

autor na posse do bem financiado, entendo que o pedido mostra-se 

descabido. Com efeito, a propositura de ação ordinária, discutindo o débito 

oriundo do contrato de mútuo, não impede o deferimento de liminar em 

eventual ação de busca e apreensão. Vale dizer, o ajuizamento da ação 

ordinária de revisão das parcelas contratadas não desqualifica a natureza 

da ação de busca e apreensão, sendo certo que, presente a mora, 

impõem-se o deferimento da liminar. Entender diferente é admitir 

cerceamento do direito de ação pertencente ao credor, inviabilizando a 

efetivação do direito ao crédito. Tal intento, portanto, configura exercício 

regular de um direito por parte do credor, o qual não pode deixar de ser 

exercido apenas porque o devedor ajuizou uma ação judicial para 

rediscutir eventuais ilegalidades estabelecidas no instrumento contratual, o 

qual, em princípio é lei entre as partes. Isto porque, para o deferimento de 

tal medida o requerido deveria, além de depositar, de plano, as parcelas 

incontroversas em juízo, demonstrar, ainda que superficialmente, a 

existência de encargos ilegais nos contratos, a ponto de descaracterizar 

sua suposta mora. Destarte, sem a demonstração, ainda que de forma 

superficial, da existência de cláusulas abusivas no contrato ou o depósito 

em juízo da parcela tida como incontroversa, mostra-se incabível a 

concessão da tutela, pois, consoante dispões o texto da Súmula 380 do 

STJ “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”. Nesta feita, não há como deferir o pleito 

do autor de manutenção da posse do bem, muito menos de inviabilizar o 

exercício do direito público de ação por parte de eventuais credores ou do 

réu diante da absoluta ausência da verossimilhança das alegações. Da 

não inscrição ou exclusão do nome do autor aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Conforme entendimento do STJ, para o deferimento da 

antecipação da tutela de abstenção de inclusão ou de exclusão da 

inscrição nos cadastros de proteção ao crédito são necessários os 

seguintes requisitos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando 

a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração 

de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do 

bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal 

ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas 

de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por 

incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do 

magistrado. No vertente caso, não restou comprovada de plano a 

abusividade das cláusulas contratuais, mormente ao se considerar que a 

diferença entre o valor pago e o valor que entende devido é mínima. 

Ademais, o autor encontra-se inadimplente, não sendo crível tolher o 

direito do credor em perseguir seu crédito. Destarte, estando ausentes os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada, o pedido deve ser 

indeferido. Consignação das parcelas em juízo. No que tange a 

consignação em pagamento, destaque-se que o art. 330, §§ 2o e 3o, do 

CPC, contém a seguinte redação: "Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão 

de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação 

de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição 

inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na 

hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados." (original sem destaques). Da leitura acima, 

resta cristalino que o aludido dispositivo legal autoriza o depósito do valor 

incontroverso apontado na peça de ingresso da ação revisional no tempo 

e modo contratados, não mencionando o valor contratado. Por outro lado, 

ante a impossibilidade prática de realização destes pagamentos 

diretamente ao credor, porquanto é forçoso reconhecer que nenhum 

credor aceitará receber o pagamento em valor inferior ao pactuado, 

notadamente as casas bancárias, que emitem boletos com os valores das 

prestações já fixadas, inexiste óbice para o depósito judicial das parcelas 

incontroversas da dívida, eis que efetuados em consonância com o que 

determina a legislação processual. Porém, o referido depósito não tem o 

condão de evitar a mora contratual, tampouco detém força de quitação e 

de manutenção da posse do autor sobre o veículo. Assim, não afastada a 

mora contratual por ser o valor do depósito das parcelas incontroversas 

da dívida inferior à parcela contratada, não há óbice ao depósito judicial 

perseguido sem, contudo, afastar a inclusão nos órgãos proteção ao 

crédito, e, manter o direito do credor de se valer dos meios legais para o 

cumprimento da obrigação contratual, vez que não há desconstituição da 

mora. Com tais considerações, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência 

pretendida para o fim de autorizar a consignação em pagamento do valor 

incontroverso, devendo o autor depositar em parcela única o valor 

correspondente à todas as prestações em atraso, sob pena de revogação 

da tutela, facultando ao requerido, desde já, o levantamento pelo 

requerido. Defiro a inversão do ônus da prova. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 13 de maio de 2020, às 13h30min a se realizar no 

Centro Judiciário de Conciliação. CITE-SE o réu em consonância com o art. 

212, § 2º, do CPC, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do 

art.334 do CPC. Havendo desinteresse pelo réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se nas intimações 

a advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 18 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENEETTI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000003-04.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY TAYNA ALVES SIMON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000003-04.2020.8.11.0050. IMPETRANTE: EMILY TAYNA ALVES SIMON 

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER Vistos, etc. Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Mandado de Segurança com Pedido Tutela de Urgência impetrado por 

EMILY TAYNA ALVES SIMON em face do PRESIDENTE DA COMISAO DE 

POSSE, SENHOR FELIX LAUTOM MARQUES DA SILVA (PRESIDENTE DA 

COMISSÃO ESPECIAL DE POSSE SEGES/SEDUC). 2. Sustenta a impetrante 

que foi aprovada em 6º lugar no Concurso Público para o cargo de 

Técnico Administrativo Educacional objeto do Edital 01/2017/SEDUC-MT, 
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homologado em 31.01.2018, com nomeação publicada em Diário Oficial no 

dia 10.10.2019. Narra que em 02.12.2019 entrou em contato com a SEDUC 

para agendamento de perícia médica, só obtendo vaga para o dia 

11.12.2019, submetendo-se à avaliação médica em 12.12.2019, na sede 

do órgão em Cuiabá/MT. 3. Ocorre que, segundo a impetrante, ao dirigir-se 

à Secretaria para tomar posse em 12.12.2019, lhe foi negada a posse em 

virtude do comparecimento fora do prazo legal. 4. Diante da negativa, 

pleiteia a concessão da ordem para que seja viabilizada a sua nomeação. 

5. Os autos vieram conclusos. 6. Pois bem. 7. Verifico que se trata de ato 

administrativo exarado pelo Presidente da Comissão de Posse da 

Secretaria de Estado de Educação. 8. Sem adentrar ao mérito e ao fato de 

não haver nos autos a demonstração da ilegalidade do ato praticado, 

sobretudo porque o mesmo encontra-se base no art.13 da Lei 8.112/90 e 

art.15 da Lei Complementar 50/1998, verifico que o presente juízo é 

incompetente. 9. Isto porque o foro competente para processar e julgar 

mandado de segurança é o da sede funcional da autoridade apontada 

coatora, consoante entendimento jurisprudencial majoritário. 10. Conforme 

indicação da própria impetrante, a sede da impetrada é na comarca de 

Cuiabá/MT. 11. Assim sendo o foro competente para apreciar o feito é o 

juízo da Comarca de Cuiabá/MT. 12. Isso posto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos. . 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 18 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001522-48.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIRANDA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001884-50.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KRETLI CORRADI (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como 

nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus advogados, para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento/extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000509-14.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDI MOVEIS LTDA - ME (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como 

nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus advogados, para que se 

manifeste nos autos, no prazo legal, sob o inteiro teor da petição acostada 

em ID 30097507.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000170-21.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA CAMPAGNOLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Campo Novo dos Parecis (IMPETRADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000825-27.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO BORGES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Campo Novo dos Parecis (REU)

ASSOCIACAO PRO SAUDE DO PARECIS (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000973-38.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR 

DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 105173 Nr: 4341-09.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIPS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta N.º 247/2020, de 16/03/2020, que 

suspendeu os prazos processuais e audiências por 15(quinze) dias, 

como medida de prevenção ao COVID-19 (Novo Coronavirus), redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para esta data para o dia 

____19___/_____05__/2020, às ____14__h___30___min, a ser realizada 

na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 17 de março de 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 105522 Nr: 26-98.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta N.º 247/2020, de 16/03/2020, que 

suspendeu os prazos processuais e audiências por 15(quinze) dias, 

como medida de prevenção ao COVID-19 (Novo Coronavirus), redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para esta data para o dia 

____19___/_____05__/2020, às ____13__h___30___min, a ser realizada 

na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 17 de março de 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 109779 Nr: 2363-60.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE CAMPO NOVO DO PARECISMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIVAN DOS REIS S. 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta N.º 247/2020, de 16/03/2020, que 

suspendeu os prazos processuais e audiências por 15(quinze) dias, 

como medida de prevenção ao COVID-19 (Novo Coronavirus), redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para esta data para o dia 

____19___/_____05__/2020, às ____15__h___00___min, a ser realizada 

na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 17 de março de 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68125 Nr: 1945-98.2014.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ELIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta N.º 247/2020, de 16/03/2020, que 

suspendeu os prazos processuais e audiências por 15(quinze) dias, 

como medida de prevenção ao COVID-19 (Novo Coronavirus), redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para esta data para o dia 

____19___/_____05__/2020, às ____14__h___00___min, a ser realizada 

na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 17 de março de 2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61601 Nr: 2603-93.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ CAMILO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que se manifeste em termos 

de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70142 Nr: 3347-20.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO SOUZA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que se manifeste em termos 

de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82859 Nr: 2442-44.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE CASTOR LTDA ME , JALDEIR 

MOURA, ROSIMEIRE ZUIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 
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Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que se manifeste em termos 

de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83880 Nr: 3096-31.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA-EPP, GENUIR GALIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA., INXÚ GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 700, caput, c/c artigo 485, inciso VI, 

ambos CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos monitórios e, via de 

consequência, extingo o processo sem resolução de mérito em relação à 

parte INXÚ GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

S/A. Por conseguinte, determino a exclusão da parte INXÚ GERADORA E 

COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A do polo passivo da 

presente demanda.Condeno a parte requerente, ora embargada, ao 

pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

em relação à parte embargante, sendo estes fixados no percentual de 

10% (dez inteiros por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015.Determino, por fim, à Secretaria 

Judiciária que certifique nos autos acerca do cumprimento do ato citatório 

em relação à empresa requerida Primus Incorporação e Construção Ltda, 

conforme determinações contidas nas decisões de f. 56 e 

64.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88887 Nr: 1165-56.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI TEREZINHA CARLOTO, JAIR JOSE RUGERY, 

JOSIMEIRE DA SILVA RODRIGUES, LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI, 

SILMARA LOPES DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Cidrão - OAB:162.494/B, 

RAQUEL LEIANE VIEIRA - OAB:24.945/O, ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, via de consequência, 

determino a imediata redistribuição dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, devendo serem observados os 

procedimentos regulamentados pela Portaria Conjunta n. 555/2019 do 

TJ/CGJ/MT. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79223 Nr: 404-59.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIDA MARIA LEITE DE CARVALHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, com 

resolução do mérito, o que faço com fulcro no 487, I do 

CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor dado a causa, ficando 

suas exigibilidades suspensas em razão do benefício da justiça gratuita 

deferido.PRIC.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as 

baixas e anotações legais.Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82787 Nr: 2406-02.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKUS & DIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARKUS & DIAS LTDA - ME, CNPJ: 

19847941000193. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 11.532,48 (Onze mil e 

quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O autor concedeu ao crédito no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais), com possibilidade de renovações automáticas, todavia, 

ao invés de cumprir com o compactuado, a requerida preferiu ignorar as 

contratações, o que levou ao saldo devedor atual.

Despacho/Decisão: Vistos.Cumpra-se conforme determinado nos itens III, 

IV e V da decisão de f. 146.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Maria Schommer 

de Brito, digitei.

Campo Novo do Parecis, 17 de março de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79265 Nr: 419-28.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIEL VALERIO MAZZO, EDILENE MANSAO 

ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, ara que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 
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pertinente ao caso concreto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6042 Nr: 1244-94.2001.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM, ARDSM, EM, JDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VALTER CAETANO LOCATELI - 

OAB:3554-B-MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que se manifeste em termos 

de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63530 Nr: 1540-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. J. MAZZOCHI PRESTADORA DE SERVIÇO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69048 Nr: 2603-25.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEITON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417 A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89066 Nr: 1238-28.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CESAR CORREIA VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial entre as partes acima 

nominadas.

No decorrer do trâmite processual, a parte exequente informa sua 

desistência da presente execução e requer a extinção do feito (f. 57).

Os autos vieram conclusos.

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Tendo em vista que a parte exequente manifestou expressamente sua 

intenção de desistir da presente ação de execução, na qual é possibilitado 

ao autor desistir da execução a qualquer momento (art. 775 do CPC), a 

extinção do processo é medida que se impõe.

Assim, considerando que a parte exequente pretende se valer da 

faculdade prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas. Sem honorários 

advocatícios.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 895-32.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA LUDGERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ISAAC SOUZA - 

OAB:49.589/GO

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1610 Nr: 1474-10.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA, FLÁVIO 

ROBERTO ZENI, FRANCISCO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 19203 Nr: 2934-22.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, WILSON TERUO KOBAYASHI 

- OAB:2558-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono da parte requerente, para 

que fique ciente do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 

15 dias, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29874 Nr: 3279-80.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - 

OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35274 Nr: 2063-16.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRG LINHAS AÉREAS S/A ( GRUPO GOL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON HENKEMAIER, SANDRA MARA 

MORAES HENKEMAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11.087 MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238, FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - 

OAB:12.866 MT, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - 

OAB:22.195/A/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

executada, através de seus advogados para se manifestar no prazo de 

05 dias, conforme preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94754 Nr: 4626-36.2017.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELONI SCHIRMER CONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ANA THOMAS WERLE 

TORRES - OAB:23.698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que se manifeste em termos 

de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16602 Nr: 352-49.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA FRANCIELI CURY SANCHES, 

ANTONIO FRANCISCO CURY SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, FRANCIS TED FERNANDES - OAB:208099, MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

dando prosseguimento ao feito, face o teor do documento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18478 Nr: 2216-25.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A CARDOSO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73835 Nr: 1437-21.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE PANTALEÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7.072/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 535 de 1019



Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que se manifeste em termos 

de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do teor do doc. 

Retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101449 Nr: 2798-29.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISLENE DOS SANTOS, FABIANA MOTA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT, MARCIA 

CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, RODRIGO 

ALBERTASSE SALES - OAB:17.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda ajuizada por 

FRANCISLENE DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS.Condeno a autora FRANCISLENE DOS SANTOS 

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor dado a causa, ficando suas exigibilidades suspensas em 

razão do benefício da justiça gratuita deferido.PRIC.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações legais.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65352 Nr: 3384-81.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA RONDON DO PARECIS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE esta AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO que CONSTRUTORA 

RONDON DO PARECIS LTDA - EPP ajuizou contra o MUNICÍPIO DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS, declarando extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 5.000,00 (cinco mil reais).PRIC.Após, transitada em julgado a presente 

sentença, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

legais.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76501 Nr: 3073-22.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma da 

CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no 

Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, através de seus advogados, para que se manifeste em termos 

de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87501 Nr: 399-03.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DENILSON THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63353 Nr: 1363-35.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCZ CAR VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12.642/MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3.606/MT

 Vistos.

Fls. 181-183 - A parte requerida alega ser parte ilegítima na presente 

ação, haja vista não ser proprietária do veículo envolvido no acidente.

Pois bem.

Sem delongas, a alegação da parte requerida deve ser afastada, uma vez 

que pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que o veículo 

está registrado em nome do sócio administrador da empresa requerida. E 

além disso, observa-se que o veículo na ocasião do acidente estava a 

serviço da requerida, pois estava adesivado com o logan da empresa 

requerida, conforme se vê das fotografias de f. 35, de forma que não há 

falar em ilegitimidade passiva da requerida.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 

2020, às 17:30 horas, devendo os advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas arroladas do dia, hora e local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC).

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, nos 

termos do §4º, do artigo 357, do CPC. Intimem-se a partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 385, § 1º do Código de Processo 

Civil, ficando advertidos que presumir-se-ão confessados (considerados 

como verdadeiros) os fatos contra eles alegados, caso não compareçam 

ou, comparecendo, se recusem a depor.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000826-12.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA GLASS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AVIANCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000826-12.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: NEIVA GLASS EXECUTADO: 

AVIANCA Vistos. Defiro o pedido formulado no ID 29462401, nos termos 

do enunciado FONAJE 51. Após as providências necessárias, arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-57.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVANA BRIGO GEISS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 

DECIDO. Não havendo mais conflito de interesses, uma vez que a parte 

executada realizou o pagamento do débito da presente demanda, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso II do CPC. 

Sem prejuízo, certifique Sra. Gestora Judiciária a entrega do alvará. 

Expeça-se o necessário. Em seguida, certifique-se o transito em julgado 

desta decisão, realizando as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis – MT, 16 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE VERTANO GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 

DECIDO. Não havendo mais conflito de interesses, uma vez que a parte 

executada realizou o pagamento do débito da presente demanda, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso II do CPC. 

Sem prejuízo, certifique Sra. Gestora Judiciária a entrega do alvará. 

Expeça-se o necessário. Em seguida, certifique-se o transito em julgado 

desta decisão, realizando as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis – MT, 16 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-45.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JARDIEL ALMEIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 

DECIDO. Não havendo mais conflito de interesses, uma vez que a parte 

executada realizou o pagamento do débito da presente demanda, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso II do CPC. 

Sem prejuízo, certifique Sra. Gestora Judiciária a entrega do alvará. 

Expeça-se o necessário. Em seguida, certifique-se o transito em julgado 

desta decisão, realizando as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis – MT, 16 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FERREIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 

DECIDO. Não havendo mais conflito de interesses, uma vez que a parte 

executada realizou o pagamento do débito da presente demanda, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso II do CPC. 

Sem prejuízo, certifique Sra. Gestora Judiciária a entrega do alvará. 

Expeça-se o necessário. Em seguida, certifique-se o transito em julgado 

desta decisão, realizando as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis – MT, 16 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000944-85.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CELI CLARICE GRIESANG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

 

Vistos. Diante o teor da certidão inclusa no ID 29361817, prossiga-se no 

cumprimento da decisão proferida no ID 27967198. Sem prejuízo, 

proceda-se a Gestora Judiciária as diligências necessárias para 

elaboração da certidão de teor da decisão, nos termos do art. 517 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 17 de março de 2020. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010310-34.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI CASAGRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GILMAR VAN DER SAND OAB - MT4207-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

ANA MARIA DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

NILSON GONCALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

WILIAN FREITAS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

8010310-34.2016.8.11.0050. EXEQUENTE: VANDERLI CASAGRANDE 

EXECUTADO: ADRIANO JOSE DA SILVA, ANA MARIA DA COSTA SILVA 

Vistos. Revogo parcialmente a decisão de ID 27926217 tão somente 

quanto ao deferimento da suspensão para cumprimento do acordo. 

Explico. É que um dos princípios norteadores do Juizado Especial é o da 

celeridade, de maneira que a suspensão pleiteada vai de encontro a 

tramitação celere, pois permanecerá o processo ativo, paralisado, por 

tempo superior ao necessário. De outro lado, não há qualquer prejuízo à 

parte quando do arquivamento do feito, sem a suspensão, pois a qualquer 
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momento que houver o descumprimento ou o integral cumprimento, nada 

obsta que seja o feito novamente ativado para prosseguimento, seja pela 

extinção pelo adimplemento, seja pela continuidade, já que embasado em 

título judicial. Ademais, não há ônus à parte para o desarquivamento. 

Assim, revogo parcialmente a decisão de ID 27926217 tão somente para 

indeferir a suspensão do feito até integral cumprimento, determinando, ao 

revés, que seja o feito arquivado com baixa. Autorizo, desde já, a 

expedição de alvará para cada parcela depositada ao longo do prazo do 

acordo. Caso haja cumprimento integral, proceda-se ao desarquivamento 

e faça conclusos para sentença de extinção. Por outro lado, em não 

havendo cumprimento integral, caso haja pedido da parte, desarquive-se 

para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 18 de março de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-85.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE FILHO (REQUERENTE)

CAMILA REISDORFER KIST LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000222-85.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ALIPIO LUIZ RIBEIRO DE 

ANDRADE FILHO, CAMILA REISDORFER KIST LIMA REQUERIDO: 

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA 1. Expeça (m) -se o (s) respectivo (s) 

alvará (s) de levantamento de valores em favor dos credores. 2. 

Intimem-se os credores para manifestarem-se acerca da satisfação do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia, será presumido 

que houve a quitação. 3. Após, façam-me os autos conclusos. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 18 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-22.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA PARABA VELOSO DO PRADO 72028076100 (REQUERENTE)

EDSON RIBEIRO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA PRUFER MOUSQUER OAB - RS87179 (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER OAB - RS90294 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000513-22.2017.8.11.0050. REQUERENTE: KARINA PARABA VELOSO 

DO PRADO 72028076100, EDSON RIBEIRO DO PRADO REQUERIDO: LUIZ 

GUSTAVO REBELATO MOUSQUER Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a 

devida diligência observo que as partes transigiram amigavelmente quanto 

ao conflito existente na presente demanda (cf. petição de acordo aportada 

no ID nº 30356459 e 30356478). Assim, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas na petição 

aportada no ID nº 21733589, a qual fica fazendo parte integrante desta 

sentença. Em decorrência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

CPC/2015. Sem condenação em custas processuais. Sem honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 18 

de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002601-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002601-62.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando 

os autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente na presente demanda (cf. 

petição de acordo aportada no ID nº 30441247 e 30441248). Assim, 

HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições 

pactuadas na petição aportada no ID nº 30441247 e 30441248, nos 

termos do art. 922, inciso I, do CPC . Em face do princípio da celeridade 

que norteia o rito do juizado especial determino que se proceda ao 

arquivamento do feito, com baixa, tendo em fica que o pagamento será 

realizado mediante desconto em folha, não ocorrendo qualquer prejuízo às 

partes. Outrossim, autorizo, desde já, a expedição de alvará para cada 

parcela que for depositada o que não acarreta prejuízo com o 

arquivamento. Por fim, havendo o cumprimento integral, desarquive-se 

para extinção. Caso contrário e desde que haja requerimento, 

desarquivamento para prosseguimento do feito, sem ônus às partes. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 18 de março de 2020. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000110-53.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000110-53.2017.8.11.0050 Nome: ORLANDO MENDES DE ALMEIDA 

JUNIOR Endereço: RUA: CUIRÓ, 930, NW, JARDIM DAS PALMEIRAS, CPO 

NOVO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: OMNI FINANCEIRA S/A 

Endereço: AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, 5 andar CJ 505, JARDIM 

PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01435-001 CERTIDÃO Certifico e dou 

fé que o recurso inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do 

provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte 

Reclamante, apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 

(dez) dias. Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 21 de Junho de 

2017. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000110-53.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000110-53.2017.8.11.0050 Nome: ORLANDO MENDES DE ALMEIDA 

JUNIOR Endereço: RUA: CUIRÓ, 930, NW, JARDIM DAS PALMEIRAS, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: OMNI 

FINANCEIRA S/A Endereço: AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, 5 andar CJ 505, 

JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01435-001 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recursos. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos 

para intimação da parte interessada para informar os dados bancários 

para transferência do valor depositado em conta judicial. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 18 de Março de 2020. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76274 Nr: 2944-17.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE SOUZA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo improcedente o pedido formulado por ELIANE DE 

SOUZA MOREIRA DA SILVA em face do Estado de Mato Grosso, ambos já 

qualificados, para julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso II, do CPC.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da 

justiça gratuita.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81396 Nr: 1439-22.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - 

OAB:21848/O, JOAO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/O

 Isso Posto, JULGO procedente a presente impugnação à execução para 

reconhecer o excesso de execução, oriundos da cobrança, pelo 

Exequente, de valores já recebidos administrativamente, bem como em 

equívoco nos cálculos dos honorários sucumbenciais, os quais deverão 

ser calculados com base nas parcelas vencidas até a data da sentença, 

prolatada em 19 de março de 2015.Por consequência, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelo Executado na p. 65/v.Desta forma, 

DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento de pequeno 

valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Condeno o 

Exequente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, 

arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC. No entanto, a sua exigibilidade ficará suspensa pelo prazo 

de 5 (cinco) anos, quando então o credor poderá comprovar a alteração 

da condição da Exequente, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC.Feito o 

pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

est i lo .Cumpra-se.  In t ime-se.  Expeça-se o  necessár io .À s 

providências.Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97205 Nr: 3094-92.2015.811.0051

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, 

Louis Dreyfus Commodities Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nancy Gombossy de Melo 

Franco - OAB:185048, Pedro Conde Elias Vicentini - OAB:185.048/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Autos n° 3094-92.2015.811.0051 - 97205

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

No julgamento do REsp 1.800.032/MT, realizado em 05 de novembro de 

2019, o Min. Raul Araújo inaugurou a divergência que, ao fim, deu 

provimento ao recurso para restabelecer a recuperação judicial dos 

Devedores em relação aos créditos constituídos anteriormente à inscrição 

da condição de produtor rural.

Assim, INTIMEM-SE as Partes a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se aos autos acerca da sujeição do crédito aos efeitos da 

recuperação judicial.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2019.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83127 Nr: 2674-24.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A - Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estefânia Gonçalves 

Barbosa Colmanetti - OAB:13.158/DF

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos 

autos as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24346 Nr: 2315-84.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo, Selina Delesia Botan 

Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, Patrícia Aline Ramos - 

OAB:7203/MT, Paula C. Carreira S. Ramos - OAB:, Samir Dartanhan 

Ramos - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPO VERDE – MT

PRIMEIRA VARA

CERTIDÃO

 2315-84.2008.811.0051- CÓD. 24346

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, com 

sede na Capital Federal, setor bancário sul, quadra 04, bloco C, Lote 32, 

Edifício Sede III, por sua agência da cidade de Campo Verde-MT.

EXECUTADO: GEROMIN ANTONIO GUOLO, brasileiro, casado, agricultor, 

inscrito no CPF: 008.418.039-00, portador do RG 12R350046 SSP/SC, 

residente e domiciliado na Avenida Brasília, 30, Campo Verde-MT

INTERVENIENTE GARANTIDORA: SELINA DELESIA BOTAN GUOLO, 
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brasileira, casada, empresária, CPF: 429.815.309-68, RG: 12r821114 

SSP/RS, residente e domiciliada no mesmo endereço do executado.

CERTIFICO e dou fé que a petição e documentos foram protocolados em 

24/07/2008, às 12:57 horas, às fls. 08/38; Que foi determinada a citação 

(fls. 39/40); Que a citação foi efetivada às fls. 45; Que foi penhorado “um 

imóvel rural, denominado Fazenda Santa Catarina, situada neste município 

e comarca de Campo Verde-MT, constante de um lote de terras de campo 

agricultável, com área superficial de 1.173.7500 has, tendo como matrícula 

nº 328, Livro 02, Fls. 39, do Cartório de Registro de Imóveis de Campo 

Verde-MT, conforme cópia que segue abaixo.”- Auto de Penhora e 

Depósito de fls. 48; Que a avaliação foi realizada pormenorizadamente às 

fls. 49/53, cujo valor do imóvel perfaz a quantia de R$ 17.796.300,00 

(dezessete milhos setecentos e noventa e seis mil e trezentos reais); Que 

a parte autora solicitou a conexão da ação às fls. 65/118; Que o autor 

discordou do laudo de avaliação confeccionado (fls. 119/121); Que foi 

acolhido o pedido de conexão, sendo encaminhado o processo para a 

Primeira Vara desta Comarca (fls. 123/124); Que foi acolhido o pedido 

para ser utilizada a avaliação elaborada nos autos 229/2008- código 

24352, que tramita na Segunda Vara desta Comarca (fls. 140); Que foi 

determinada a intimação do exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se sobre o valor atribuído ao imóvel, para realização de hasta 

pública; Que, considerando a natureza da causa, foi designada audiência 

de conciliação – fls. 158; Que foi designada nova data para a respectiva 

audiência (fls. 170); Que foi feita proposta pela parte executada, sendo 

determinado prazo de 30 dias para o exequente manifestar-se (fls. 171); 

Que a parte autora solicitou o prosseguimento da execução, com a 

designação de hasta pública (fls. 185/188); Que foi apresentado acordo 

pelas partes, sendo o feito suspenso, conforme fls. 202; Que foram 

apresentados Embargos Declaratórios (fls. 203/211): Que a parte autora 

informou o total cumprimento das obrigações (fls. 215).

Campo Verde, 22 de Janeiro de 2020

GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76771 Nr: 1734-93.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Elysa Neris Santiago, Tania Neris de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Frescha, Ilaine Terezinha Braun, 

Mapfre Seguros Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Leandro Sanches - OAB:12.349/MT, Paulo H. 

Betoni - OAB:14.202/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto acostado nas folhas 276/278.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127964 Nr: 4735-47.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Souza Stein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 MT, Marcelo Álvaro Campos N. Ribeiro - OAB:15445/O, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

suas considerações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142001 Nr: 1269-11.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6219 Nr: 565-23.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Aparecido Manoel Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister - 

OAB:7328/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente a 

guia de diligência para que possa ser expedido um mandado de penhora e 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8333 Nr: 365-79.2004.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidoro Entringer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Calvo Caruccio - 

OAB:MT/19412, Sandra Roberta Montanher Brescovici - OAB:7366 

MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto acostado na folha 580.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35249 Nr: 1789-15.2011.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina Ferreira Licurgo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Santos de Queiroz - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIVIANE FREITAS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da presente ação que é proposta, para 

receber o crédito depositado.

Resumo da Inicial: LEONTINA FERREIRA LICURGO, brasileira, casada, 

caixa, residente nesta Comarca, pela Defensora Pública do Estado, cuja 

Defensora Públicano uso de suas de suas atribuições institucionais de 

assistência jurídica a esta subscreve, vem perante à presença de Vossa 

Exceência, propor a presente: Ação de Consignação em Pagamento em 

face de VIVIANE FREITAS, cujo domicílio atualmente é desconhecido, 

pelas seguintes razões de fato e de direito: I - Dos Fatos: A Autora, no 

mês de março de 2009, efetuou a compra de calçados de um vendedor 
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que se apresentou como Representante da empresa ora requerida, no 

valor de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais), fato esse realizado 

na cidade de Campo Verde-MT. Conforme cópia do título em anexo. Ocorre 

que o vendedor repassou o cheque a terceiros, o qual, ao ser 

descontado, na data, não tinha fundos na conta. Por conta disso a Autora 

tem seu nome negativado, o que tem impedido a mesma de comprar a 

crédito e ainda de obter empréstimos bancários. Destarte, não sendo 

possível quitar a dívida diretamente com o credor, cujo domicílio é 

desconhecido da Autora, não lhe resta outra alternativa que não seja 

recorrer da via judicial a fim de ver extinta a obrigação. Do Pedido 

Destarte, diante do esforço inútil da Autora em encontrar a Requerida ou 

qualquer de seus representantes legais para a dívida e, 

consequentemente, obter a quitação necessária par proceder a solvência 

do débito, não resta outra alternativa que não seja propor a presente ação 

consignatória, para requerer a Vossa Excelência que se digne em 

autorizar o depósito da quantia devida pela Requerente em juízo e mandar 

citar a ré, determinando a citação por edital, para que venha a juízo 

levantar o valor depositado ou oferecer resposta, nos termos do artigo 

893, I e II do CPC, pedindo ainda: 9a) A gratuidade das custas 

processuais, nos termos da lei e da declaração de hipossuficiência 

inclusa; b) A procedência do pedido declarando extinta a obrigação da 

Requerente, condenando-se a Requerida às custas processuais e 

honorários advocatícios; c) Seja autorizada a realização do depósito 

judicial em nome da requerida Neres e Silva Bauru Ltda ME; d) A intimação 

pessoal do Defensor Público que oficia perante este juízo para todos os 

termos e atos do processo; e) Seja encaminhando ofício junto ao Banco 

HSBC informando da quitação da dívida e autorizando a reabertura da 

conta bancária em nome da requerente. Protesta pela produção de todas 

as provas admitidas em direito, especialmente pelos documentos inclusos 

e depoimentos pessoais da Autora e do representante legal da Ré, se for 

necessário, e atribui à presente causa o valor de R$ 376,00 (trezentos e 

setenta e seis reais).

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n °  1 7 8 9 - 1 5 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 5 1  – 

35249Consignação em PagamentoDespacho.Vistos etc.OFICIE-SE à Caixa 

Econômica Federal solicitando as informações relativas ao depósito da 

cártula emitida pela Requerente. Com o expediente, encaminhe-se cópia 

das p. 15 e 16.Com as informações, INIME-SE a Requerida, por meio de 

seu procurador nomeado, para o que de direito.Sem prejuízo, OFICIE-SE ao 

Banco HSBC para que proceda a baixa definitiva da restrição que recaiu 

sobre o nome da Requerente.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 01 de julho de 2016.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 04 de fevereiro de 2020

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84542 Nr: 3655-53.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosidalma Moreira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert, Maria Macarini Eckert, 

VANDERLI NUNES, Gesiel Barrios Beltrão, Mauri Rogelin, Andrea Cristina 

de Medeiros Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Celeste Brito dos 

Santos Bauermeister - OAB:OAB/MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Nos termo da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar ao e-mail 

campoverde.1vara@tjmt.jus.br, o resumo da petição inicial dos autos nº 

3655-53.2014.811.0051, Cód. 84542, a fim de que possa ser expedido o 

Edital de Citação com maior agilidade, conforme dispõe o item 7.5.2 do 

provimento 56/2007 da Corregedoria Geral da Justiça.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001829-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE OAB - MT23735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001829-96.2019.8.11.0051 Retificação de Registro Civil 

Sentença. Vistos etc. Jose Pereira Borges, devidamente qualificado, 

ajuizou a presente ação de retificação de registro civil, visando à correção 

de sua data de nascimento em seu assento de nascimento. Com a inicial, 

vieram cópias da certidão de nascimento e casamento, bem como 

documentos pessoas, certidão do cartório eleitoral e outros documentos, 

confirmando a divergência entre os dados lançados. Instado a 

manifestar-se, o ilustre Representante do Ministério Público não se opôs à 

correção pleiteada. É o relato do necessário. Fundamento. O pedido 

aduzido pelo Requerente merece acolhimento. Uma breve análise dos 

documentos trazidos aos autos já é suficiente para demonstrar que, 

quando do registro de nascimento, fez-se constar sua data de nascimento 

como sendo em 03 de junho de 1953 ao invés de 03 de julho de 1953. 

Assim, seja qual for o motivo do erro do assento, impõe-se a correção dos 

dados lançados erroneamente. Decido. Isso posto, nos termos do art. 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente procedentes os 

pedidos aduzidos pelo Requerente, para determinar a RETIFICAÇÃO do 

Registro de Nascimento de Jose Pereira Borges, de forma que nele conste 

a data de nascimento como 03 de julho de 1953 em substituição a 03 de 

junho de 1953. Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o competente 

mandado ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Campo Verde-MT, 

determinando que envie a este Juízo, sem custas, face à gratuidade da 

Justiça, a Certidão de Nascimento retificada. Após o recebimento da nova 

Certidão, INTIMEM-SE o Requerente para que a retire em Cartório, mediante 

recibo nos autos. Dada a gratuidade, sem custas. Cumpridas todas as 

determinações, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde/MT, 17 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito
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Autos nº 1001518-42.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro Sentença. 

Vistos etc. Edson Gonçalves de Andrade Júnior, devidamente qualificado, 

opôs os presentes embargos de terceiro em face de Dibens Leasing S.A. 

Arrendamento Mercantil, igualmente qualificado, visando à anulação de 

penhora que recaiu sobre bem móvel que seria de sua propriedade. 

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido liminar. Os Embargados 

apresentaram contestação, na qual, pleitearam pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Para tanto, alegaram que a alienação do veículo para o 

Embargante se deu em cometimento de fraude à execução. Mais uma vez 

aos autos, o Embargante requereu o julgamento imediato do feito. É o 

relato do necessário. Fundamento. – Da Preclusão da Prova Testemunhal 

e do Julgamento Antecipado: Como sabido, os embargos de terceiro estão 

elencados, em nossa norma processual, entre os procedimentos 

especiais, que, devido à natureza especial da causa, somente pode ser 

bem resolvida obedecendo-se a rito e especificidades próprias, que por 

certo, serão diferentes do rito comum. Assim, a inicial dos embargos de 

terceiro, para que seja recebida e assim se dê o seu devido 

processamento, deverá, além dos requisitos elencados no art. 319 do 

NCPC, preencher as exigências contidas no art. 677 do Novo Código de 
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Processo Civil. Portanto, a inicial dos embargos deve obrigatoriamente se 

fazer acompanhar dos documentos e do rol de testemunhas que o 

embargante entender pertinentes à demonstração da idoneidade de sua 

versão. Veja: “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova 

sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, 

oferecendo documentos e rol de testemunhas.” A obrigatoriedade ao 

respeito de tais requisitos se faz entender já na própria redação da norma, 

quando assevera, imperativamente, que o embargante fará prova sumária 

de sua posse ou domínio e da sua qualidade de terceiro. Assim, 

depreende-se que o embargante deverá, desde a inicial, fazer prova, 

mesmo que sumária, de sua posse e domínio da coisa em litígio. De fato, a 

única faculdade que se observa na norma é endereçada ao Juízo, quando 

se permite, desde que autorizada pelo Juiz, produzir tal prova em 

audiência preliminar, conforme delimitado no § 1º do art. 677 do NCPC. 

Além disso, por certo, tal prova somente será produzida caso o 

embargante tenha, desde a petição inicial, delimitado as provas que 

pretende produzir, em especial a apresentação de seu rol de 

testemunhas. Nesse sentido, percebe-se que a produção da prova da 

posse em audiência preliminar somente será cabível quando, por alguma 

razão, o embargante, em sua inicial, não conseguir comprovar sua posse 

de forma sumária, mas indica, desde já, os meios adequados para a sua 

produção em eventual audiência preliminar. Quer isso dizer que, na 

hipótese de pretender a produção de prova testemunhal, cabe ao autor 

dos embargos, desde logo, a apresentação daquelas pessoas que de uma 

ou outra forma puderem contribuir à elucidação das questões que 

porventura se fizerem controvertidas. Do contrário, caso distribuídos os 

embargos sem a indicação precisa das testemunhas, admite-se a 

presunção de que o embargante renunciou à produção desse tipo de 

prova. Nesses termos, já se encontra consolidado, inclusive nos tribunais 

superiores, a impossibilidade de se produzir prova testemunhal caso não 

conste na inicial o rol de testemunhas: Embargos de terceiro. Ausência do 

rol de testemunhas. Art. 1.050 do Código de Processo Civil. Precedentes 

da Corte. 1. Não pode ser tomado o depoimento de testemunhas cujo rol 

não tenha sido apresentado com a petição inicial, na forma do art. 1.050 

do Código de Processo Civil. 2. Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 599.491/MT, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2005, DJ 13/06/2005, p. 295) “Nos 

termos do art. 1.050, do CPC, o rol de testemunhas deve ser juntado com a 

petição inicial dos embargos de terceiro, sendo que o indeferimento dessa 

prova, requerida a destempo, não configura cerceamento de defesa, ante 

a preclusão. (TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1261444-9 - Primeiro de Maio - Rel.: 

Luiz Fernando Tomasi Keppen - Unânime - - J. 10.12.2014)" (TJ-PR - APL: 

12614449 PR 1261444-9 (Acórdão), Relator: Luiz Fernando Tomasi 

Keppen, Data de Julgamento: 10/12/2014, 16ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 1490 21/01/2015) “Na inicial dos embargos de terceiro (art- 

1.050 do CPC), é indispensável que o autor faça a prova de sua posse 

sumária e de sua qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de 

testemunhas; Ausentes tais pressupostos, e mormente se, pela 

documentação acostada aos autos, não é possível constatar que os 

embargantes tiveram posse sobre o imóvel constritado antes da penhora 

registrada, é de ser mantida a sentença terminativa.” (TJ-MG - AC: 

10479100126354001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

11/09/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

20/09/2013) Como resultado, temos a imprescindibilidade de apresentação 

do rol de testemunhas já na inicial, sob pena de preclusão. Dito isso, por 

se tratar de ação com rito especial, a instrução do processo pelo rito 

comum apenas se dará caso preenchidos os requisitos específicos 

necessários para o andamento do feito no rito especial. Assim, caso o 

embargante não consiga, já na inicial, ao menos sinalizar a existência de 

seu direito, não haverá que se falar em abertura do rito comum com a 

instrução do feito, devendo-se, pelo próprio rito inerente à ação, abrir mão 

da produção de prova testemunhal, por sua consequente preclusão. Pela 

norma, sequer se poderá falar em abertura do procedimento comum pela 

instrumentalidade das formas, uma vez que, do contrário, estar-se-ia a 

abrir mão da imperatividade inerente à norma processual, a trazer risco a 

toda nossa segurança jurídica. Feitas tais considerações, reconhece-se a 

impertinência da produção de novas provas, passando-se ao julgamento 

do mérito de forma antecipada, conforme preconiza o art. 355 do CPC. – 

Do Mérito: Da Fraude à Execução Diferentemente do que ocorre na fraude 

contra credores, na qual são atingidos somente interesses privados do 

credor, a fraude à execução viola a própria atividade jurisdicional do 

Estado, caracterizada, então, com inegável interesse público. Disso 

resulta que, diferentemente da fraude contra credores, que para seu 

reconhecimento demanda a propositura de ação própria (ação pauliana), a 

fraude à execução deve ser reconhecida, inclusive, de plano pelo 

Julgador. No entanto, a fraude à execução somente é reconhecida na 

ocorrência daquelas situações previstas no art. 792 do Código de 

Processo Civil. Veja: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é 

considerada fraude à execução: I – quando sobre o bem pender ação 

fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a 

pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro 

público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a 

pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando 

tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de 

constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - 

quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o 

devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos 

expressos em lei. No caso dos autos, na data de 23 de janeiro de 2017, 

nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 876-91.2015.811.0051 

– Cód. 90312, a Executada Valéria Zacarias Gomes Chaves, anterior 

proprietária do veículo penhorado, por meio de seu procurador, foi 

intimada a realizar o pagamento do débito. Seguindo-se a inércia da 

Executada no cumprimento da obrigação, na data de 13 de julho de 2017, 

ainda nos autos do cumprimento de sentença, deferiu-se a tentativa de 

bloqueio de ativos financeiros em nome da Executada. Restando infrutífero 

o bloqueio judicial, em 24 de abril de 2018, decidiu-se pela inclusão da 

Executada no cadastro de maus pagadores, bem como pela intimação do 

Exequente, ora Embargado, para que indicasse nos autos bens 

disponíveis da Executada. Na mesma data de publicação da referida 

decisão, em 26 de abril de 2018, a Executada Valéria, em ato inegável de 

fraude à execução, alienou o bem de sua propriedade ao Embargante. No 

entanto, apesar da aparente boa fé do Embargante, que estaria ancorada 

na ausência de anotação de restrição à venda no cadastro do veículo 

junto ao DETRAN, da análise cuidadosa dos autos sobressai elementos 

que indicam a má-fé em sua conduta. Para tanto, basta observar que o 

Embargante teria pago pelo veículo Honda PCX 150 ano 2014, avaliado 

pela Tabela Fipe em abril de 2018 em R$ 8.157,00, o irrisório preço de R$ 

3.000,00. Assim, tendo supostamente pago o preço equivalente a 36,77% 

do valor de mercado do veículo, afasta-se a alegada boa-fé do 

Embargante, conforme já nos demonstra acertada jurisprudência: 

Embargos de terceiro. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de 

pagamento cumulada com cobrança. Fase de cumprimento de sentença. 

Decisão que deferiu a penhora de veículo que teria sido alienado pelo réu 

executado. Embargante que alega ter adquirido o bem de empresa 

revendedora de veículos. Aquisição ocorrida após a determinação de 

penhora e bloqueio do carro. Embargos julgados improcedentes. Apelação 

da embargante. Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. 

Julgamento antecipado de rigor. Prova testemunhal despicienda. Veículo 

adquirido por R$100.000,00, valor bem abaixo do preço de mercado e eu 

teria sido pago em espécie. Ausência de demonstração inequívoca de 

desembolso de tal valor pela apelante. Alegação de que o bem foi 

adquirido de boa-fé, ante inexistência de qualquer impedimento ou bloqueio 

sobre o bem por ocasião de sua aquisição. Não acolhimento. Sentença 

mantida. Arbitramento de honorários recursais. Recurso improvido, com 

observação.  (TJ-SP -  APL:  10745678320178260100 SP 

1074567-83.2017.8.26.0100, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de 

Julgamento: 14/11/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. 

EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ARRESTO. AUSÊNCIA DE 

REGISTRO EM CARTÓRIO. PREÇO ABAIXO DO VALOR REAL DE 

MERCADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. I- A ausência de 

registro do arresto nas matrículas dos imóveis, por si só, não possui o 

condão de desconfigurar a fraude à execução. II- Constatado que o 

negócio realizado entre o executado e a terceira adquirente se deu em 

preço muito inferior ao real valor de mercado dos imóveis, fica 

caracterizada a má-fé e, consequentemente a fraude à execução. 

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - 

AC: 02125911620098090051, Relator: DES. NEY TELES DE PAULA, Data 

de Julgamento: 11/10/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 

2147 de 10/11/2016) No mais, tendo em vista que todas as demais 

tentativas de se encontrar bens penhoráveis da Executada restaram 

infrutíferas, tem-se que a alienação do veículo em questão dá ensejo 

àquela causa de reconhecimento de fraude à execução descrita no art. 

792, IV, do CPC, qual seja, a alienação de bens penhoráveis pelo 
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executado que pode levá-lo à insolvência. Portanto, tendo em vista que 

alienação do veículo objeto dos presentes embargos teve como único fim 

frustrar a execução, aliado à ausência de boa-fé do adquirente 

Embargante, visto que pagou preço irrisório ao bem, não há outro caminho 

senão o de se reconhecer a ocorrência de fraude à execução. Como 

resultado direto, tem-se que o ato resultado da fraude a execução não é 

nulo ou anulável, realizando todos seus efeitos, o que acontece é que, 

com seu reconhecimento, o ato não pode ser oposto ao exequente, ora 

Embargado, conforme determina o art. 792, § 1º, do CPC: “Art. 792. (...) § 

1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao 

exequente.” Para melhor entendimento colaciono valorosa lição de Misael 

Montenegro Filho: “Reconhecida a fraude à execução, a alienação ou a 

oneração do bem é ineficaz em relação ao credor, com a possibilidade de 

a penhora incidir sobre ele, esteja em nome de quem estiver.”[1] Quer isso 

dizer que, mesmo havendo reconhecimento de fraude à execução, o ato 

em si não poderá ser anulado ou reconhecido como nulo, estando apta a 

realizar seus efeitos, sendo ineficaz somente em relação ao credor. 

Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os presentes embargos 

de terceiros, para reconhecer a fraude à execução na alienação do 

veículo Honda PCX 150, placa OBQ0906. Por consequência, DECLARO 

ineficaz, em relação ao Embargado, os efeitos da alienação do veículo 

feita pela Executada Valéria em favor do Embargante. Dada a 

improcedência dos pedidos iniciais, REVOGO a decisão liminar concedida 

na inicial, mantendo a restrição judicial no cadastro do veículo, nos termos 

expostos na ação de execução apensa. CONDENO o Embargante ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios do ilustre 

Procurador do Embargado, desde logo arbitrados em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos da 

ação de execução nº876-91.2015.811.0051 – Cód. 90312. Em seguida, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de 

qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 

30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde/MT, 17 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito [1] MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo código de processo 

civil comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016.
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Autos nº 1002233-84.2018.8.11.0051 Embargos à execução Sentença. 

Vistos etc. Malharia Name Palma LTDA EPP, Luís Francisco Name Palma, 

Paulo de Tarso Name Palma, Maria Esmenia de Almeida Name Palma, todos 

devidamente qualificados, opuseram os presentes embargos à execução 

movida por Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde - 

Cooperfibrafios, pessoa jurídica igualmente qualificada. Recebida a inicial, 

indeferiu-se o efeito suspensivo. A Embargada impugnou o deferimento da 

justiça gratuita, bem como as razões iniciais. Mais uma vez aos autos, os 

Embargantes reiteraram as alegações iniciais. É o relato do necessário. 

Fundamento. – Do Julgamento Antecipado da Lide: O deslinde da demanda 

não depende de instrução probatória e, assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. – Da Gratuidade de Justiça: Com a devida 

vênia, há nos autos elementos suficientes para análise das condições 

financeiras dos Embargantes, em especial os demonstrativos de resultado 

da empresa, os relatórios do cadastro de maus pagadores e os extratos 

bancários, são todos demonstrativos da frágil situação financeira dos 

Embargantes. Não de outra forma, o pedido de justiça gratuita somente foi 

deferido após intimação para emenda da inicial e comprovação da alegada 

condição de hipossuficiência. Demonstrada tal condição por meio de 

apresentação de prova documental idônea, o Juízo deferiu o pedido, 

isentando os Embargantes do pagamento das custas judiciais. Em 

contraponto à prova documental apresentada pelos Embargantes, as 

alegações da Embargada não são suficientes para afastar o 

reconhecimento da condição de hipossuficiência. Por isso, MANTENHO o 

deferimento da gratuidade de justiça aos Embargantes. – Do Mérito: Da 

Liquidez da Obrigação Constante do Título Executivo: Nos termos do art. 

783 do Código de Processo Civil, a execução deverá fundar-se em título 

de obrigação certa, liquida e exigível: Art. 783. A execução para cobrança 

de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e 

exigível. Portanto, tendo o título executivo preenchido os citados 

requisitos, nada obsta ao processamento da ação executiva. Quanto a 

isso, para melhor julgamento do feito, dada o conteúdo das alegações 

iniciais, passemos à melhor definição do requisito concernente à liquidez 

do título executivo. A questão da liquidez do título executivo está 

fundamentalmente atrelada à questão da quantificação do total devido, 

bastando, para seu cumprimento, a indicação do total da obrigação pelo 

credor. No mais, em que pese a sua exigência, o próprio CPC, em seu art. 

786, parágrafo único, assevera que, a necessidade de aferição do total 

do débito por simples cálculos aritméticos não afasta a liquidez do título 

executivo: Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não 

satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título 

executivo. Parágrafo único. A necessidade de simples operações 

aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da 

obrigação constante do título. Disso resulta que, constando na inicial da 

execução a descrição e apontamento do quantum devido, estará 

preenchido o requisito da liquidez do título executivo. Assim, não há que 

se falar em ausência de liquidez na ocorrência de equívoco na aplicação 

de encargos moratórios ou remuneratórios, visto que, nessa situação, 

estar-se-ia diante de excesso de execução, e não em ausência de 

liquidez. Isso porque, a liquidez está atrelada principalmente ao total 

apontado como devido, e não somente no resultado final quando da 

aplicação dos encargos financeiros. No presente caso, por se tratar de 

embargos à execução fundamentada em título executivo extrajudicial de 

confissão de dívida, por certo, tem-se que o próprio título já estipula o 

valor devido, restando ao credor a aplicação dos encargos moratórios 

descritos no título para se chegar na atualização do total devido, e assim 

aponta-lo como valor da execução judicial, e não para dar liquidez ao título, 

visto que já a tem em seu próprio fundamento. Da situação acima descrita 

tem-se, como conclusão lógica, que eventual erro na aplicação dos 

encargos moratórios resultaria somente em excesso de execução a ser 

resolvido por meio de embargos, não se podendo concluir pela iliquidez do 

título. Como resultado, tem-se a impossibilidade de se reconhecer a 

iliquidez do título executivo, o que haverá, caso seja mesmo constatado, 

será o simples excesso na execução. Feitas tais considerações, 

passa-se à análise das razões expostas na inicial. Da Correção 

Monetária: Ao contrário do alegado pelos Embargantes, não há como se 

fazer incidir, ao presente caso, a regra prevista no art. 1º, § 2º, da Lei 

6.899/81, visto que somente se aplica aos casos não previstos no § 1º da 

citada norma: Art 1º - A correção monetária incide sobre qualquer débito 

resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários 

advocatícios. § 1º - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a 

correção será calculada a contar do respectivo vencimento. § 2º - Nos 

demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação. 

Portanto, por se tratar o feito principal de execução fundamentada em 

título extrajudicial de confissão de dívida, com dívida líquida e certa, 

autoriza-se a incidência da correção monetária a partir do respectivo 

vencimento, e não somente a partir do ajuizamento da ação. Não é outro o 

entendimento jurisprudencial: “Não houve comprovação de que os 

depósitos bancários efetuados pela devedora se referiam às parcelas 

inadimplidas da Confissão de Dívida. 2. A notificação da devedora se 

concretizou com sua citação nos autos da execução. 3. Ante o 

vencimento antecipado da dívida, a correção monetária incide desde o 

vencimento da primeira parcela inadimplida. R. sentença mantida. Recurso 

de apelação não provido.” (TJ-SP - APL: 10946231120158260100 SP 

1094623-11.2015.8.26.0100, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 

Julgamento: 23/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de 
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Publicação: 07/03/2017) “A relação jurídica decorrente do Instrumento 

Particular de Confissão de Débito em questão é regida pelo próprio 

contrato, não incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, 

mas sim o princípio do pacta sunt servanda. A redução da multa contratual 

somente é possível quando haja a demonstração efetiva de manifesta 

abusividade da pena pactuada, mas o que não se deu na hipótese dos 

autos, em que o contrato foi firmado entre duas pessoas jurídicas em 

igualdade de condições. Sobre os valores devidos pela embargante à 

embargada, em função do não pagamento das parcelas do Instrumento 

Particular de Confissão de Débito, deverão incidir correção monetária e 

juros de mora a partir do vencimento antecipado da dívida, conforme 

preceituam os artigos 389, 394, 395 e 397, todos do CC/2002.” (TJ-MG - 

AC: 10051100016958003 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de 

Julgamento: 05/08/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 11/08/2014) Portanto, mantém-se a incidência da correção 

monetária a partir do vencimento da dívida, tal qual apontado pela 

Embargada nos autos da execução principal. Dos Juros Moratórios 

Diferente do que faz crer os Embargantes, as regras previstas no art. 405 

do Código Civil e art. 240 do CPC não se aplicam às obrigações negociais, 

limitando sua incidência para as hipóteses em que a citação representa o 

papel de notificação do devedor ou àquelas em que o objeto da prestação 

não tem liquidez, conforme nos aponta o enunciado 428 da V Jornada de 

Direito Civil: “Os juros de mora, nas obrigações negociais, fluem a partir do 

advento do termo da prestação, estando a incidência do disposto no art. 

405 da codificação limitada às hipóteses em que a citação representa o 

papel de notificação do devedor ou àquelas em que o objeto da prestação 

não tem liquidez.” De fato, a leitura do art. 240 do CPC já deixa claro tal 

interpretação, quando assevera que a regra ali descrita não se aplica aos 

casos previstos nos arts. 397 e 398 do Código Civil: Art. 240. A citação 

válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil) . As citadas exceções, por sua vez, tratam 

sobre a constituição em mora do devedor nos casos de dívida vencida 

(art. 397), que corresponde ao caso tratado nos autos, e à mora 

decorrente de cometimento de ato ilícito (art. 398). Assim, tratando-se o 

feito principal de execução de título extrajudicial, a regra a ser aplicada em 

relação aos juros moratórios deverá ser a do art. 397 do Código Civil, e 

não a do art. 240 do CPC, como pretendido pelos Embargantes. Não é 

outro o entendimento jurisprudencial: Termo inicial para a incidência de 

juros e correção monetária. Em se tratando de obrigação na qual a mora 

advém do simples vencimento do título sem o respectivo adimplemento, a 

data estabelecida como inicial para a incidência da correção monetária e 

dos juros moratórios é o próprio vencimento do título, consoante o artigo 

397 do CC. Cláusula que prevê a incidência de honorários advocatícios no 

caso de cobrança judicial. Hipótese em que os honorários advocatícios 

previstos no termo de confissão de dívida deverão recair sobre o 

montante do débito, conforme previsto no instrumento. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 

70075707604, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Giovanni Conti, Julgado em 23/11/2017). (TJ-RS - AC: 

70075707604 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 23/11/2017, 

Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

06/12/2017) Isso posto, mantêm-se os juros moratórios na forma prevista 

no título executado. Dos Honorários Advocatícios Mais uma vez 

percebe-se a fragilidade das alegações iniciais. Tratando-se de execução 

de título extrajudicial fundamentado em confissão de dívida, 

pressupõem-se que tenha sido pactuado de livre vontade pelas Partes, 

sabedoras de suas condições e termos, o que inclui a concordância com 

a fixação de cobrança prévia de honorários advocatícios na ocorrência de 

cobrança judicial da obrigação. Assim, não demonstrada a ocorrência de 

qualquer vício de vontade e consentimento, não há óbice à cobrança de 

honorários fixados em 20% pela ocorrência de cobrança judicial do débito, 

conforme nos aponta recente a jurisprudência: Inocorrendo o alegado bis 

in idem, é legítima a incidência de juros de mora e correção monetária 

sobre o crédito em execução. - Mostra-se devida a parcela relativa a 

honorários advocatícios, mesmo porque livremente pactuada entre as 

partes, além de constituir ressarcimento, de natureza civil, dos prejuízos 

resultantes da inexecução do contrato de locação. - As disposições do 

CODECON, que limitam a multa à razão de 2% (dois por cento), são 

inaplicáveis aos pactos locatícios, conforme pacificada orientação 

jurisprudencial, sendo devida, portanto, a multa aplicada, na razão de 

20%. (TJ-MG 200000042817270001 MG 2.0000.00.428172-7/000(1), 

Relator: TARCISIO MARTINS COSTA, Data de Julgamento: 04/05/2004, 

Data de Publicação: 05/06/2004) Assim, não há que se afastar a cobrança 

dos honorários fixados contratualmente entre as Partes. Decido Pelo 

exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO totalmente 

improcedentes os presentes embargos. CONDENO os Embargantes ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, desde 

logo arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do NCPC. Ressalte-se que as verbas sucumbenciais aqui 

arbitradas serão acrescidas ao débito principal, nos termos do art. 85, § 

13, do NCPC, porém de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade, 

conforme preceitua o art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, junte-se cópia da presente sentença nos autos da execução nº 

1000461-86.2018.8.11.0051. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 18 de março de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002711-58.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 27206706, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 18 de março 

de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-78.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS MERCEDES FERREIRA SANTOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-O 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 18 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001059-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SERON (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 
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sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 18 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001684-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY CAETANA ALVES (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 26939122, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 18 de março 

de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003227-78.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON BORGES (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 27458449, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 18 de março 

de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003289-21.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE GONCALVES CAMPOS (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 27229606, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 18 de março 

de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002419-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI JOSE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002419-10.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Conforme teor da manifestação nos autos da ação nº. 

1003068-38.2019.8.11.0051, a Magistrada da 2ª Vara Cível desta Comarca 

declarou não mais subsistir a razão ensejadora de sua suspeição, de 

forma que, em atenção ao princípio do juiz natural, a devolução do 

processo para processamento e julgamento é medida que se perfaz. Isso 

posto, ENCAMINHEM-SE os autos à Juíza Titular da 2ª Vara Cível desta 

Comarca. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 14 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001635-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE FERREIRA DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001635-33.2018.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. 

Visando dar maior garantia à ampla defesa, bem como racionalizar as 

ações revisionais, o legislador, por meio da Lei 12.810 de 15 de maio de 

2013, alterou o Código de Processo Civil de 1973, então em vigor quando 

da propositura do feito, acrescentando o art. 285-B, que trazia a seguinte 

redação: “Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações 

decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, 

financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, quantificando o valor incontroverso. § 1º O valor 

incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 

contratados.” Mantendo o mesmo entendimento, o novo Código de 

Processo Civil, em seu art. 330, §§ 2º e 3º, assevera que: “Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: (...) § 2o Nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na 

hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados.” Tal determinação decorre do respeito à ampla 

defesa, e ao contraditório, eis que obriga o requerente a delimitar, de 

forma certa e determinada, aquilo que pretende controverter com a ação 

revisional proposta, como bem nos demonstra Humberto Theodoro Júnior, 

em acertada lição exarada em sua obra Curso de Direito Processual Civil 

Vol. I (2016): “A exigência do § 2º do art. 330 decorre da regra geral que 

obriga o autor a formular sempre pedido certo e determinado, ainda 

quando sua pretensão seja genérica (arts. 322 e 324). Portanto, se o 

questionamento é parcial, haverá de ser suscitado de maneira a identificar 

seu alcance, com precisão. Com isso, permitirá que, (i) em relação às 

partes, o contraditório e a defesa do demandado sejam objetivamente 

exercitados sobre questões identificadas de maneira adequada; e, (ii) em 

relação ao juiz, reste bem delimitado o litígio ou objeto litigioso, a ser 

resolvido por meio do provimento com que se realizará a prestação 

jurisdicional, e que nunca poderá ficar aquém ou além do pedido, nem se 

situar fora dele (arts. 141 e 492). (...) A exigência de especificação da 

obrigação controvertida e da qualificação do ‘valor incontroverso’ assume 

o feitio de estabelecimento de um pressuposto processual, que, uma vez 

descumprido, acarretará a inépcia da petição inicial (art. 330, § 2º). 

Entretanto, não será caso de seu imediato indeferimento. Caberá, primeiro, 

a diligência saneadora preconizada pelo art. 321, qual seja, a 

determinação judicial para que a petição seja emendada ou completada no 

prazo de quinze dias. (...)” No entanto, até mesmo pela previsão de se 

oportunizar a emenda da inicial, verifica-se que o indeferimento de plano 

da inicial é de ser visto como exceção, devendo-se sempre o julgador 

pautar-se pela efetivação do contraditório, como bem apontado por 

Humberto Theodoro Júnior: “(...) O correto será estabelecer-se, primeiro, o 

contraditório, sem o qual o processo, em princípio, não se mostra completo 

e apto a sustentar o provimento jurisdicional nem a solução das questões 

incidentais apto a sustentar o provimento jurisdicional nem a solução das 

questões incidentais relevantes. O indeferimento liminar e imediato da 

petição inicial, antes da citação do réu, é de se ver como exceção. A 

regra é a audiência bilateral, i.e., o respeito ao contraditório. Por isso, 

mesmo os motivos evidentes de indeferimento da peça de abertura do 

processo passam a ser, após o aperfeiçoamento da relação processual, 

causas de extinção do processo sem apreciação do mérito (art. 485).” 
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Diante de todo o exposto, fácil perceber que os requisitos elencados no 

art. 330, § 2º do NCPC se traduzem em verdadeiros pressupostos 

processuais, e sua inobservância por parte da Requerente, impede o 

processamento do feito, eis que configura risco ao direito de defesa da 

parte contrária, além de ferir a exigência da certeza e determinação do 

pedido inicial. No caso dos autos, a Requerente apresentou petição inicial 

genérica, sem qualquer fundamentação em seus argumentos, sequer 

delimitando as cláusulas que pretendia rever, deixando, ainda, de 

quantificar, de forma certa, o valor que entendia como devido, além de 

deixar de efetuar o depósito dos valores no tempo e modo contratados. 

Quanto a isso, a decisão que teria recebido a inicial trata-se tão somente 

de despacho, não produzindo efeito preclusivo, e, diante do inegável 

interesse público inserido nos pressupostos processuais, o juiz poderá, 

mesmo após a contestação, determinar a emenda da inicial, sob pena de 

extinção do feito, como bem demonstrado por Humberto Theodoro Júnior: 

“Note-se que o deferimento da inicial é simples despacho, que, por isso, 

não tem efeito preclusivo, de sorte que, mesmo depois da contestação, o 

juiz poderá voltar ao exame da matéria e, uma vez reconhecida a inépcia 

da petição com que o autor abriu a relação processual, ser-lhe-á lícito 

decretar a extinção do processo.” Assim, nos termos do já mencionado 

art. 330, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que promova a devida complementação da inicial, de 

forma a demonstrar, individualmente, as operações decorrentes dos 

contratos questionados, bem como a justificar, por cálculos de 

atualização, o valor efetivamente incontroverso, sob pena de extinção do 

feito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000884-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E RECICLAGEM DE 

PNEUS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a parte requerida devidamente 

citada não cumpriu a obrigação, bem como não apresentou embargos. 

Que INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 

18 de março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES 

DE RESENDE Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003215-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOAO SCAPINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003215-64.2019.8.11.0051 Embargos à Execução Decisão. 

Vistos etc. Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no art. 300 do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

noto impertinente o deferimento do pedido liminar. Do que se infere dos 

autos, limita-se a pretensão ao questionamento do preço consignado no 

contrato, supostamente diferente daquele praticável para compras à vista; 

da obrigação de apresentar comprovantes de pagamento, sempre que 

solicitado pela Requerida (Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo); da 

obrigação de guarda dos comprovantes de pagamento (Cláusula Terceira, 

Parágrafo Terceiro); da comissão de corretagem, já paga quando da 

pactuação do contrato (Cláusula Quarta); da possibilidade de resolução 

contratual independentemente de prévia notificação (Cláusula Quinta, 'b', e 

Cláusula Décima Segunda); da multa por atraso na lavratura da escritura 

pública (Cláusula Décima Primeira); da necessidade de informação de 

mudança de endereço (Cláusula Décima Segunda, 'd'); da taxa de 

repactuação (Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Único); da cláusula 

penal (Cláusula Décima Quinta); da possibilidade de proceder-se à 

restituição parcelada do saldo remanescente (Cláusula Décima Quinta, 

Parágrafo Único); da não-indenização de obras inacabadas (Cláusula 

Décima Sexta, Parágrafo Primeiro); da anuência para a transferência do 

contrato (Cláusula Décima Oitava, 'a'); da correção monetária admitida nos 

primeiros 48 meses de contrato (Cláusula Décima Nona); e, por fim, da 

forma de reajuste das prestações (Cláusula Décima Nona). Pediu, ainda, 

em antecipação de tutela, a suspensão imediata das Cláusulas referentes 

à guarda e apresentação dos comprovantes de pagamento; à 

possibilidade de resolução contratual independentemente de notificação; à 

notificação de mudança de endereço; à taxa de repactuação; à cláusula 

penal; à restituição parcelada do saldo remanescente; à anuência da 

Requerida para a cessão do contrato; e à correção monetária. De pronto, 

nota-se que, ao menos em parte considerável das cláusulas abrangidas 

pelo pedido de antecipação de tutela, não há nenhum risco de demora a 

justificar a pronta manifestação judicial. Os encargos contratuais atinentes 

à guarda e preservação dos documentos, à informação sobre mudança 

de endereço e, ainda, à taxa de repactuação, esta de pequeno valor, são 

de simples cumprimento e não estão a revelar algum risco de dano 

irreparável à Parte. Ainda se inclui nesse conjunto a cláusula atinente à 

notificação para a resolução do contrato, já que, a rigor, tendo sido 

judicializada a questão, a tendência é que se mantenha o vínculo negocial 

até o julgamento definitivo do feito. Outras questões, ainda que, sob 

perspectiva abstrata, passíveis de apresentar algum risco, não estão a 

exigir a antecipação de tutela porque não se declarou a existência de 

circunstância fática capaz de fazer operar a incidência da cláusula cujo 

afastamento se pretende. Assim, embora tenha pedido a suspensão 

imediata da cláusula que exige a concordância do vendedor para a 

cessão do contrato, a Parte autora não narrou a existência de situação de 

fato, presente ou iminente, que indique a possível operação de tal 

cláusula. O mesmo ocorre com a possibilidade de restituição parcelada e, 

ainda, com a cláusula penal compensatória estipulada, já que a Parte não 

descreveu a intenção de desfazer o negócio. Por fim, no que se refere à 

correção monetária, não parece existir contradição entre a afirmação de 

inexistência de reajuste das 48 primeiras prestações e a possibilidade de 

aplicar-se taxa de atualização monetária. É que, como se sabe, a correção 

monetária serve apenas para que se mantenha a obrigação em um mesmo 

patamar durante o correr dos anos. Não há, então, acréscimo, apenas 

atualização. Nesse contexto, não se faz necessário nenhum adiantamento 

do pronunciamento judicial. Mais adequado do que a antecipação de um 

direito ainda a ser reconhecido, com a consequente postergação do 

contraditório, é permitir o seguimento normal do processo, para que se 

colha a manifestação do Requerido antes de se adiantar algum comando 

judicial. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o 

pedido antecipatório feito pela Parte autora. Embora a Parte tenha se 

oposto à audiência de conciliação, só com a concordância do Requerido é 

que efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do 

NCPC). CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Dada a 

antecipação do Requerente, o Requerido poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição em até 10 (dez) dias da audiência de 

conciliação (art. 334, § 5º, do NCPC). Nesse caso, o prazo de resposta 

fluirá a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação (art. 335, II, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na 

hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação 

(art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, 

na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 18 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000885-94.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E RECICLAGEM DE 

PNEUS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASA NOVA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA - ME (REU)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a parte requerida devidamente 

citada não cumpriu a obrigação, bem como não apresentou embargos. 

Que INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 18 de março de 

2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002646-63.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINA ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação id. 25395146, é 

TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo legal. Campo 

Verde-MT, 18 de março de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81504 Nr: 1515-46.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.de Souza Armarinhos - ME, Maria Alves 

de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Procuradora fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M.A.DE SOUZA ARMARINHOS - ME, 

CNPJ: 02166253000165, Inscrição Estadual: 13.180.392-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido MARIA ALVES DE SOUZA SILVA, Cpf: 

77340140115, Rg: 1073050-8, Filiação: Alice Alves de Souza e Moisés 

Alves de Souza, data de nascimento: 23/10/1967, brasileiro(a), natural de 

Iporã-PR, casado(a), comerciante, Telefone (66) 99608-4309. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/05/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA em 

face de M.A.DE SOUZA ARMARINHOS - ME e MARIA ALVES DE SOUZA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Multa 

Administrativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5646/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/08/2012

 - Valor Total: R$ 900,65 - Valor Atualizado: R$ 818,78 - Valor Honorários: 

R$ 81,87

Despacho/Decisão: De início, convém explicitar que diante da atual 

sistemática adotada pelo novo Código de Processo Civil a requisição de 

informações sobre o endereço da parte requerida/executada nos 

cadastros de órgãos públicos é pressuposto para o deferimento da 

citação por edital, a fim de esgotar todos os meios para a cientificação 

pessoal (art. 256, § 3º, do NCPC). LUIZ GUILHERME MARINONI, com 

propriedade, leciona: Tendo em conta a necessidade de colaboração 

judicial (art. 6. o, CPC), novo Código refere que o juiz tem o dever de 

auxiliar o autor na localização do réu, inclusive oficiando aos órgãos 

públicos e às concessionárias de serviços públicos (art. 256, § 3.0 , CPC). 

Até que isso ocorra não se pode considerar o réu em local ignorado ou 

incerto. Citação por edital realizada sem precedida de semelhante 

providência é nula. (in Novo código de processo civil comentado I Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 280). Na hipótese em apreciação, 

nota-se que os dados constantes nos autos são insuficientes para a 

pesquisa junto ao SIEL – Sistema de Informações Eleitorais, todavia 

autorizam a busca de endereços pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e 

BACENJUD, uma vez que consta do processo que a parte executada M. 

A. DE SOUZA ARMARINHOS – ME, pessoa jurídica, é inscrita no CNPJ nº 

02.166.253/0001-65 e sua sócia-administradora, MARIA ALVES DE 

SOUZA SILVA, é pessoa natural inscrita no CPF nº 773.401.401-15. 

DETERMINO, pois, a busca nos sistemas acima mencionados. Noticiado 

endereço diverso dos constantes dos autos, desde já, DETERMINO o 

integral cumprimento da decisão proferida às fls. 11/11v. Por outro lado, 

CERTIFICADO o resultado negativo de tais diligências, tem-se por 

esgotadas as tentativas para a realização da cientificação pessoal da 

parte executada, razão pela qual DETERMINO sua citação por EDITAL, com 

prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da decisão inicial, fazendo constar a 

advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 

Após, transcorrido in albis o prazo para manifestação, desde já, em 

atendimento ao princípio do contraditório, NOMEIO o ilustre Defensor 

Público atuante nesta Comarca, para funcionar nestes autos como 

curador especial da requerida, com fulcro no art. 72, II, do NCPC. Por 

conseguinte, ENCAMINHEM-SE os autos à Defensoria Pública para 

apresentação de defesa no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde/MT, 10 de junho de 2019. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 17 de março de 2020

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor Judiciário Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87414 Nr: 4897-47.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Créditorios não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo da Luz Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo estipulado no acordo. INTIMO a parte 

autora para manifestar-se acerca do cumprimento da avença no prazo de 

cinco dias, valendo o silêncio pela extinção e arquivamento. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128097 Nr: 4792-65.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Espírita Lar Maria de Lourdes, Dirceu 

Belarmino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUEBIO DA SILVA ALVES - 

OAB:23544/O

 Certifico que por orientação, INTIMO a parte autora para manifestar-se 

acerca da petição do requerido juntada à ref. 56, no prazo de cinco dias. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141109 Nr: 884-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eswalter Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO a parte AUTORA para indicar, 

no prazo de cinco dias, as provas que pretende produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 1785 Nr: 896-44.1999.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viana Transportes de Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Comércio de Combustíveis 

Ltda ME, Luiz Carlos Machado, Elvira Sousa Santos, João Machado Neto, 

Selma Aparecida Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Maria Tomadon 

Romagnoli - OAB:OAB/MT 9373, Luciana Souto Onório Lazzari - 

OAB:OAB/MT 9381, Rafaela Posser - OAB:9509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO os itens 4 e 5 da petição de fls. 214/215 e 

CONCEDO o prazo suplementar de 30 (trinta) dias para a regularização do 

polo passivo, sob pena de extinção da execução em relação ao 

executado falecido LUIZ CARLOS MACHADO. II – DA INTIMAÇÃO POR 

EDITAL. Dando seguimento ao feito, exsurge-se que a parte exequente 

postula seja expedido edital de intimação da devedora principal acerca da 

penhora realizada nos autos, argumentando que a própria encontra-se em 

local incerto e não sabido, haja vista sua dissolução irregular. No entanto, 

despicienda a medida postulada neste ponto, eis que a intimação da 

executada dar-se-á na pessoa de seus sócios, os quais foram incluídos 

no polo passivo da execução justamente em razão da dissolução irregular 

da sociedade empresária. Assim, INDEFIRO o item 3 da petição de fls. 

214/215. III – DAS INTIMAÇÕES E CITAÇÃO VIA CORREIOS. Não obstante 

a impropriedade dos demais requerimentos formulados pela parte credora, 

nada obsta o deferimento dos pleitos no tocante à citação e intimações 

dos coexecutados pela via postal. Deste modo, DEFIRO os itens 1, 2 e 6 

da petição de fls. 214/215 e, por conseguinte, DETERMINO seja expedido o 

necessário para que seja formalizada a citação da devedora ELVIRA, bem 

como a intimação da própria e da executada SELMA acerca da constrição 

realizada nos autos, observando os endereços indicados pela parte 

exequente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 07 de janeiro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 174095 Nr: 1021-74.2020.811.0051

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kepler Weber Industrial S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC Company Armazéns Gerais Ltda, Anderson 

Sérgio dos Santos, Antonio César dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordano Klein Lorenzoni - 

OAB:77.763/RS, Maria Cristina Schneider Lucion - OAB:86.848/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1021-74.2020.811.0051 (Código 174095)

Incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Vistos etc.

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

proposto por KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A em face de RC COMPANY 

ARMAZÉNS GERAIS LTDA., ambas devidamente qualificadas.

Destarte, CITEM-SE os sócios da empresa requerida para se manifestarem 

acerca do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, 

oportunidade em que poderão opor alegações e argumentos que 

entenderem de direito, assim como requererem eventuais provas cabíveis, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do NCPC.

Após, VOLVAM-ME os autos conclusos para deliberação quanto à 

necessidade de se prosseguir com a realização de instrução, ou 

resolução do incidente mediante decisão interlocutória, conforme preceitua 

o art. 136 e parágrafo único do NCPC.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 17 de março de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128132 Nr: 4807-34.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Employer Organização de Recursos Humanos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo Pereira - 

OAB:OAB/PR 12.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarazões ao recurso de 

apelação ref.39, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84172 Nr: 3388-81.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO NONATO CARDOSO, Cpf: 

01124582380, Rg: 2047294, Filiação: Sebastiana Pereira Cardoso, data de 

nascimento: 14/07/1980, brasileiro(a), natural de Caxias-MA, convivente, 

operador de maquinas, Telefone 9977 8133. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, denuncio RAIMUNDO NONATO 

CARDOSO: 1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 147, do Código 

Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/06; 2) pelo segundo fato, como 

incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei n.º 

11.340/06.

Despacho: TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 

3388-81.2014.811.0051 – Código 84172Espécie:Criminal / Art. 16 da Lei nº 

11.340/2006Data e horário: 31 de julho de 2017, às 14:15 horas 

(MT)OCORRÊNCIASAberta a audiência foi constatada a presença do 

Promotor de Justiça e do Defensor Público.Ausente à vítima Vangerlene 

Brito dos Santos, que não fora localizada para ser intimada. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 548 de 1019



DELIBERAÇÕES A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. 

Diante da ausência da vítima para manifestar sobre a ratificação ou não da 

representação oferecida na fase policial em relação ao crime de ameaça, 

RECEBO a denúncia em face do réu Raimundo Nonato Cardoso para que 

no prazo de 10(dez) dias, ofereça resposta através de advogado ou 

decline a solicitação de nomeação de Defensor Público. Expeça-se 

mandado de citação, devendo ser observado todos os endereços 

constantes na qualificação da denúncia. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.”.Nada mais havendo a consignar, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.CAROLINE 

SCHNEIDER G. SIMÕES Juíza de DireitoARIVALDO GUIMARÃES DA 

COSTA JRPromotor de JustiçaLEANDRO FABRIS NETODefensor Público

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 03 de março de 2020

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173582 Nr: 765-34.2020.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANILDO SIEROTA, Cpf: 65049039134, 

Rg: 2.072.655-4, Filiação: Vitória Ubinski Sierota e José Sierota, data de 

nascimento: 11/11/1971, brasileiro(a), natural de Seberi-RS, solteiro(a), 

pedreiro, Telefone 9623 8368. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido, acerca do deferimento das seguintes 

Medidas Protetivas de Urgência, PELO PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) 

MESES: 1.O Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida em 

distância inferior a 500 (quinhentos) metros, sob pena de desobediência. 

2.O Requerido deverá se abster, ainda, de tentar contato com a 

requerente e familiares, por qualquer meio de comunicação. 3.A restrição 

de aproximação vale, ainda, para a residência da Requerente, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, I, II e III da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na exordial e 

aplico as seguintes medidas protetivas, PELO PRAZO MÁXIMO DE 06 

(SEIS) MESES:1.O Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida 

em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, sob pena de 

desobediência.2.O Requerido deverá se abster, ainda, de tentar contato 

com a requerente e familiares, por qualquer meio de comunicação. 3.A 

restrição de aproximação vale, ainda, para a residência da Requerente, a 

fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.Intime-se a 

vítima do deferimento das medidas, inclusive do prazo que vigorará. 

Expirado o prazo da presente medida de proteção, a mesma será extinta, 

assim, caso nova situação emergencial surja, a vítima deverá requerer 

novas medidas protetivas, salvo se ela informar nestes autos, antes de se 

expirar o prazo, interesse em prorrogar estas medidas. Portanto, 

decorrido o prazo estabelecido nesta decisão, sem a manifestação da 

vítima, voltem-me os autos conclusos para sentença.OFICIE-SE ao ilustre 

Delegado de Polícia e ao Comandante da Polícia Militar local, a fim de que, 

nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalizem o 

atendimento às providências ora determinadas, tomando as medidas legais 

cabíveis em caso de descumprimento pelo Requerido.INTIMEM-SE a 

Requerente e o Requerido, no endereço e número de telefone celular 

informado nos autos.Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judicial 

e pelo Oficial de Justiça plantonista, caso necessário, valendo a presente 

como mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 18 de fevereiro de 

2020.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 10 de março de 2020

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168307 Nr: 4771-21.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Guimarães dos Santos, Alayne 

Nascimento Tunes, Tiago Vachin da Cruz, Lucas Alan Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O, Leví Moroz - OAB:6402-A/MT, Valdir Ariones 

Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES 

OAB/24463/O, para no prazo legal apresentar suas razões de recurso.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92258 Nr: 1417-27.2015.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edian Paula da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIAN PAULA DA SILVA RIBEIRO, Cpf: 

06248203199, Rg: 2701219-0, Filiação: Sonia Paula da Silva e Luiz 

Gonzaga Ribeiro, data de nascimento: 25/09/1992, brasileiro(a), 

solteiro(a), desocupado/servente. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Comparecer perante a Secretaria da 3ª Vara Criminal nesta 

Comarca de Campo Verde-MT, a fim de retirar o objeto apreendido nestes 

autos às fls. 37, Cientificando-o que não sendo reclamado no prazo de 90 

(noventa) dias, o mesmo será destruído.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 04 de fevereiro de 2020

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172712 Nr: 366-05.2020.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 366-05.2020.811.0051 (172712)

Ação Protetiva

SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA

Despacho.

Vistos etc.

O Requerido ROGINALDO PEREIRA DUTRA, por meio de Advogado 

constituído, diante da aplicação da medida de afastamento da Requerente 

Thainara, requer que seja regularizado o direito de visita de sua filha 

Rayanne Gabrielly Neves Dutra.

 Consigne-se, entretanto, que deverá a Requerente ajuizar da ação 

própria, em relação à matéria civil.

 Nesse sentido, destaca-se o Enunciado 3 do CNJ:

“ENUNCIADO 3 – A competência cível dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações cíveis e as 

de Direito de Família ser processadas e julgadas pelas varas cíveis e de 

família, respectivamente. (NOVA REDAÇÃO APROVADA NO VIII 

FONAVID-BH)”

No mais, aguarde-se o decurso de prazo das medidas protetivas outrora 
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deferidas em favor da Requerente, nos termos da decisão de p. ref. 04.

INTIME-SE o Requerido, por meio de seu causídico.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de março de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-36.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000809-36.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DIEGO ARAUJO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA SILVA 

PEREIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA LOURENCA DA CHAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 24/06/2019, 

às 15h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA LOURENCA DA CHAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao depósito 

efetuado pela requerida, acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003719-70.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA BOCARDI CUSTODIO BARROZO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, para no prazo legal, indicar o endereço atualizado da 

parte requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003718-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA TIEMI TAMAKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, n o prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003717-03.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOSMAR BUENO GONCALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-06.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA VENANCIO KURTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000811-06.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:SILVIA 

VENANCIO KURTZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMERCIO LUIZ 

GUENO POLO PASSIVO: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002704-66.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA GASQUEZ PORELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO RIO PARANA - 

SICREDI RIO PARANA PR/SP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Encaminho os autos ao Juiz Leigo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-93.2019.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000573-21.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONI NEVES RODRIGUES DALGALLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000573-21.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 28458634. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

10 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-94.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

H. A . SIMON INJETORAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON LUIS CATELAN (TESTEMUNHA)

CEZAR AUGUSTO BECKER (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Ante a diligência o oficial de justiça contido no ID 27607828, 

intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias , se manifestar 

quanto a devolução do mandado ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003708-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA ADRIANA DE OLIVEIRA SOJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço da parte requerida, 

ou requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento. MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-56.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MONTES MACIEL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003702-34.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE MORAES PRADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar novo endereço da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-49.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

ALDENI FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - 424.335.171-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL CAMARA BARROS (INTERESSADO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em 5 (cinco) dias sobre a certidão 

emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003696-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON RENAN RODRIGUES CAMPOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar novo endereço da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-43.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE SERAFIM RICCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000815-43.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSILAINE 
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SERAFIM RICCI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 18 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-13.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE SERAFIM RICCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000817-13.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSILAINE 

SERAFIM RICCI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 18 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003694-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONES LUIZ DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003691-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES DE MATOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, n o prazo legal, indiciar endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003684-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIERME DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar novo endereço da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-12.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

WAY BACK SOLUCOES EM TELEATENDIMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000636-12.2020.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O 

Reclamante no seu pedido inicial alega que seu nome está negativado por 

débito no valor de R$486,39 (quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e 

nove centavos), referentes a supostos boletos com vencimento em 

10/04/2019, 10/06/2019, 10/07/2019, 12/07/2019 e 21/09/2019. Entretanto, 

não há comprovante de negativação do mencionado débito. Assim, nos 

termos do art. 319, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Autora, 

na refere-se pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, a fim de trazer aos autos extrato de negativação 

do débito discutido nos autos, para que este juízo analise o pedido de 

liminar. Sanada a omissão, retornem-me os autos conclusos para analise 

do pedido de tutela de urgência. Em não havendo a emenda, aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, procedendo-se a citação e 

intimação das Requeridas, com as advertências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

18 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-05.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000727-05.2020.8.11.0051 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: 

Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as normas 

consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as partes, 

conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 
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entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

nos cadastros de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração da existência de contrato 

e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações da Requerente. 

- Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, 

os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos 

nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do 

juizado, sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado 

de forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que 

lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 21.03.2018, consoante documento acostado aos autos 

no ID 30239514, e desde então a Reclamante falhou em não tomar 

qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, 

se há aproximadamente dois anos a Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, 

ainda que haja verossimilhança em suas alegações, a autora não logrou 

êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se 

revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intime-se a Requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar seu endereço ou demonstrar 

eventual vínculo, ei que o comprovante de endereço anexado à inicial 

constar em nome de terceiros, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-20.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000726-20.2020.8.11.0051 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: 

Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as normas 

consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as partes, 

conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 
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constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

nos cadastros de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração da existência de contrato 

e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações da Requerente. 

- Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, 

os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos 

nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do 

juizado, sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado 

de forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que 

lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 06.06.2018, consoante documento acostado aos autos 

no ID 30239496, e desde então a Reclamante falhou em não tomar 

qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, 

se há mais de um ano a Reclamante convive com a inscrição, presume-se 

a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, ainda que haja 

verossimilhança em suas alegações, a autora não logrou êxito em 

comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se revela 

imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intime-se a Requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar seu endereço ou demonstrar 

eventual vínculo, ei que o comprovante de endereço anexado à inicial 

constar em nome de terceiros, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. Caroline Schneider 
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000660-40.2020.8.11.0051 Reclamação Decisão. Vistos etc. 

- Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser 

aplicadas as normas consumeristas, posto que clara a relação de 

consumo entre as partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º 

do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do 

Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece 

ser analisada nesse momento processual, eis que, admitidas as normas 

consumeristas, cumpre observar as importantes consequências 

processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, caso sejam 

preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, modificando, 

dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, previstas, 

via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 

1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o 

A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar se 

houve consumo não faturado ou faturado a menor na UC nº 6/2048007-5, 

referente as faturas discutidas no presente feito, nos valores de 

R$1.659,60 e R$15.216,50, bem como se foram atendidos os 

procedimentos previstos no artigo 129 da Portaria nº 414/2010 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento parcial do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a Autora poderá sofrer sérios prejuízos, caso 

tiver que aguardar até o final do processo para ver sua pretensão 

satisfeita para ter efetivada a transferência de titularidade para a atual 

locatária do seu imóvel onde está instalado o relógio medidor. Chega-se, 

assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, 

qual seja, a probabilidade do direito invocado. A Requerente afirma na 

inicial, em síntese, que é usuária dos serviços de distribuição de energia 

elétrica Unidade Consumidora nº 6/2048007-5. Relata a Requerente que 

pretendendo transferir a titularidade da UC para o nome do seu inquilino 

procurou a concessionária e foi informada da impossibilidade de proceder 

a transferência em razão de supostas contas de recuperação de 

consumo advindas de irregularidades encontradas no medidor de energia. 

Então, solicitou que lhe fossem fornecidas as faturas em questão, as 

quais lhe foram entregues junto com outros documentos emitidos pela 

Requerida, denominados carta ao cliente. Alega que a Requerida emitiu 

unilateralmente, sem qualquer procedimento administrativo, sem qualquer 

notificação, as faturas nos valores de R$1.659,60 e R$15.216,50, com 

vencimento em 30.04.2020, constando, inclusive, parcelamentos não 

firmados por ela. Em razão das faturas de consumo recuperado e 

Requerente aduz que está sendo ameaçada pela Requerida deter o seu 

nome e CPF inscrito em cadastro de inadimplentes e ainda impede de 

transferir a titularidade da unidade consumidora ao seu inquilino por 

supostos débitos que não reconhece. Sustenta a Requerente que todas 

as faturas de consumo se encontram quitadas e as faturas em voga não 

se tratam de consumo mensal e sim de recuperação de consumo, cujas 

contas ou procedimento administrativo que as ensejou não lhe foi dado 

qualquer tipo de conhecimento, de modo a lhe permitir o contraditório. A 

Reclamante alega que os valores encontrados pela Promovida são 

inconsistentes, e não reconhece qualquer diferença de consumo a ser 

quitada. Diante disso, a Requerente pretende a antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência, para que a requerida suspenda a cobrança das faturas 

de recuperação de consumo, proceda a imediata transferência da unidade 

de consumo para o nome do seu inquilino, se abstenha de proceder a 

inclusão do seu nome e CPF nos órgãos de proteção ao crédito e se 

abstenha de proceder ao corte no fornecimento de serviço. Trouxe aos 
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autos, a fim de comprovar suas alegações, as faturas nos valores de 

R$1.659,60 e R$15.216,50, relatório de contas pagas, dentre outros 

documentos. Depreende-se dos autos que a Autora é a proprietária do 

imóvel onde está instalada a unidade consumidora nº 6/2048007-5 e 

procurou a Requerida para a transferência da unidade para o seu 

inquilino, mas teve negada a transferência em razão de débitos referente 

à faturas de consumo recuperado do atual titular do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, que é ela própria. Nesse ponto, sabe-se 

que a natureza jurídica da remuneração pelo serviço de energia elétrica 

fornecida por concessionária de serviço público constitui obrigação de 

natureza pessoal e não e não propter rem, pois é vinculada ao efetivo uso 

do serviço. Portanto, inobstante a existência de débito de consumo 

recuperado em nome do atual titular do serviço, a Requerida não pode 

impedir a transferência de titularidade da unidade de consumo para o atual 

inquilino do imóvel onde está instalada a unidade consumidora nº 

6/2048007-5.1. Demais, a Autora permanecerá perante a concessionária 

como titular/responsável pela unidade consumidora em tela, não podendo 

se eximir da obrigação de débitos ainda que decorrentes do consumo não 

faturado referente ao período que a conta era de sua responsabilidade. 

Aliás, a autora permanecerá perante a concessionária como 

titular/responsável pela unidade consumidora em tela até a efetiva 

transferência de conta para terceiros. No tocante aos pedidos de 

antecipação de tutela, tenho que não merecem deferimento, pois em 

analise das faturas de consumo recuperado anexadas ao feito, 

percebe-se que o vencimento ainda não ocorreu, estando previstos para 

a data de 30/04.2020. Portanto, antes do vencimento da obrigação 

estampada nas faturas não há perigo de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica e nem mesmo de inserção em cadastro de inadimplentes. 

Na hipótese de consumo recuperado, só é possível o corte administrativo 

do fornecimento do serviço de energia elétrica pelo inadimplemento do 

consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias 

anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 

90 (noventa) dias após o vencimento do débito, consoante decisão do 

Recurso Especial nº 1.412.433/RS, representativo da controvérsia 

repetitiva descrita no Tema 699, já julgado. E, no tocante a suspensão da 

exigibilidade das contas referente ao consumo recuperado, não há nos 

autos elementos suficientes para comprovar eventuais irregularidades nos 

procedimentos pertinentes a apuração do consumo não faturado ou 

faturado a menor, constando tão somente as alegações da Autora sobre 

tais irregularidades. Assim, referente a tais pedidos, entendo necessário 

possibilitar o contraditório à Promovida. Por fim, advirto que o direito que 

aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente 

apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pelo 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de 

antecipação da tutela de urgência aduzido pela Reclamante, apenas para 

determinar que a Requerida proceda a mudança da titularidade da unidade 

consumidora nº 6/2048007-5 para o nome do inquilino, mediante a 

apresentação do contrato de locação e demais documentos necessários. 

A Autora e seu inquilino deverão comparecer na agência local da 

concessionária Requerida para apresentar o contrato de locação e os 

documentos necessários para a transferência da conta, sob pena de 

cancelamento da antecipação de tutela concedida. A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, INTIME-SE a Reclamada para que cumpra a 

presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, após a apresentação do 

contrato de locação, sob pena de imposição de multa de incidência única, 

a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso 

de reiteração, posterior majoração. Entretanto, considerando tratar-se a 

energia elétrica bem indispensável e essencial, a audiência será 

designada para data mais próxima. Aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação designada. CITE-SE a parte promovida preferencialmente 

por correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 11 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-42.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMINADABI PORTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000731-42.2020.8.11.0051 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: 

Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as normas 

consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as partes, 

conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 
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em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que o Requerido poderá comprovar a existência de 

eventual relação jurídica e se o débito cobrado é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração da eventual existência de 

relação jurídica formalizada com a Reclamante e se os débitos 

negativados são legítimos. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Antecipação de Tutela 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é 

fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz 

de causar lesões financeiras a Autora, pois a restrição impede o crédito. 

Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade 

de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a Requerente alega que desconhece o 

débito cobrado, pois nunca prestou vestibular junto à instituição 

Reclamada, nunca realizou matrícula de qualquer curso e nunca assinou 

qualquer tipo de contrato de prestação de serviços educacionais com a 

Requerida. Assevera que buscou resolver a situação junto à Requerida 

formalizando pedido no PROCON, mas sem êxito, mostrando-se irredutível 

em relação a manutenção da negativação do seu nome por dívida 

indevida. A negativa, ainda que desacompanhada da prova respectiva, 

face à dificuldade de demonstração ínsita aos fatos negativos, deve ser 

tida como bastante para o deferimento da liminar. Isso porque, 

presumindo-se a boa fé do litigante, e de tão absurda a idéia de que 

alguém negasse a celebração de um contrato apenas para ver o outro 

contratante demonstra o oposto através de simples apresentação dos 

instrumentos assinados, torna-se plausível a afirmativa da Requerente. 

Vale ressaltar, de outra banda, que o ilustre Causídico da Reclamante 

jamais apoiaria tão odioso estratagema apenas para vencer o pedido 

liminar, sendo certo que o desmonte da tese, implicaria, indubitavelmente, 

na revogação da liminar e, também, na condenação da parte nas penas 

relativas à litigância de má-fé. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pela Reclamante para determinar que a Requerida que promova a 

exclusão do nome e CPF da Reclamante dos órgãos de restrição ao 

crédito e seus similares, relativamente aos contratos em discussão na 

presente ação. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, 

intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a 

qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil real), admitindo-se, em caso de 

reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. CITE-SE a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-14.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA SOARES (ESPÓLIO)

JADSON WILLIAM SOARES DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000513-14.2020.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da 

Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser 

aplicadas as normas consumeristas, posto que clara a relação de 

consumo entre as partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º 

do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do 

Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece 

ser analisada nesse momento processual, eis que, admitidas as normas 

consumeristas, cumpre observar as importantes consequências 

processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, caso sejam 

preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, modificando, 
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dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, previstas, 

via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 

1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o 

A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, é as Requeridas que poderão comprovar ao termos e 

condições do contrato de seguro firmado com a segurada. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ás 

Requeridas incumbirá, portanto, a demonstração dos termos e condições 

do contrato de seguro de proteção financeira firmado com a segurada, 

trazendo todos os documentos inerentes ao referido contrato. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que as Requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da intimação, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente, notadamente a cópia do contrato e da apólice de seguro de 

proteção financeira nº 00001203900021562801 e o Certificado nº 

1472785430; as condições gerais do contrato de seguro de proteção 

financeira; cópia integral do requerimento administrativo nº 1335994, bem 

como outros documentos inerentes ao referido contrato. Decorrido o 

prazo ou aportando aos autos os documentos solicitados, RETORNEM-ME 

OS AUTOS CONCLUSOS PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. CITEM-SE as partes promovidas preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-as também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. processuais. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 10 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-55.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000368-55.2020.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. O Autor na sua 

petição inicial afirmou que no ano 2016 assinou um contrato para adquirir 

serviço de internet banda larga para a sua residência com a Requerida, 

porem, deixou de trazer aos autos o referido contrato. O contrato é 

documento viável para verificar o tipo de internet, o telefone vinculado, a 

forma de prestação e pagamentos dos serviços contratados. Assim, 

INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu Procurador para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de trazer aos autos o contrato de 

prestação de serviços de internet banda larga firmado com a operadora 

Requerida no ano de 2016, para melhor analise do pedido liminar. Após, 

sanada a omissão, conclusos para apreciação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 04 de março de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-38.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DOMINGAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000589-38.2020.8.11.0051 Obrigação de Fazer Decisão. 

Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em questão 

merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que clara a 

relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela redação 

do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica 

que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - Da 

Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 
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entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Á Reclamada incumbirá, portanto, demonstrar 

que atendeu a previsão legal e contratual para o cancelamento do plano 

de saúde da Autora, contrato nº 056.2840.000003.00-6. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que as Requeridas, no prazo da contestação, caso não 

haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

do Requerente. - Da Antecipação de Tutela: Como já pacificado pela 

doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 

excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 

os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela parte 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

dos autos, a Reclamante afirma que em consulta no dia 03 de 02.2020 foi 

informada que não poderia ser atendida pelo convenio pois havia sido 

legado pela operadora. Diante de tal fato, em contato com a operadora foi 

informada que seu plano havia sido cancelado unilateralmente por falta de 

pagamento dos meses de julho até dezembro de 2019, pois a conta em 

que eram realizados os débitos automaticamente estava cancelada. A 

Autora relata que realmente a conta usada para os descontos das 

mensalidades do plano de saúde era de seu marido e com o falecimento 

deste, em 14.06.2019, a conta foi bloqueada. Entretanto, solicitou o 

demonstrativo financeiro para quitar o débito e restabelecer o plano de 

saúde e após a Requerida ter disponibilizado os valores, quitou o débito, 

porém, informou que o plano não poderia ser restabelecido. A Requerente 

ressalta que em momento algum recebeu notificação avisando sobre os 

débitos e atraso e nem sobre o cancelamento e, apesar das inúmeras 

tentativas de restabelecer o plano de saúde não houve êxito. A 

Requerente, para comprovação de suas alegações, trouxe aos autos o 

contrato e aditivo do plano de saúde, o demonstrativo financeiro do débito, 

bem como os comprovantes de pagamento do débito atrasado. A Lei n° 

9656/98, em seu art. 13, § único, II, deda expressamente dispõe que é 

obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por 

inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado, in verbis: 

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 

1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo 

inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro 

valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o 

caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, 

sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, 

salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 

sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência 

do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado 

até o qüinquagésimo dia de inadimplência;(...)”. Portanto, é expressamente 

vedado o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora 

deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para 

quitação do débito existente. Nesse ponto, analisando o contrato de 

prestação de serviços médicos e hospitalares colacionado ao feito, 

percebe-se que o mesmo previa que o usuário deveria ter sido notificado 

até o 50º dia de inadimplência. No caso dos autos, segundo a Autora, não 

houve a imprescindível notificação prévia, necessária para que ficasse 

ciente da existência do débito e viesse a adimpli-lo, bem como da 

possibilidade de cancelamento do contrato do plano de saúde. Desta 

forma, se a lei e o contrato estipulam formalidades específicas para que a 

operadora do plano de saúde se exonere de suas obrigações, não pode 

deixar de fazê-las, posto que é da substância do ato para constituir o 

devedor em mora. Demais disso, registre-se que a própria Requerida 

forneceu os valores devidos para a Autora quitar o débito em atraso e 

mesmo realizando o pagamento integral do débito existente, fato comprado 

pelos comprovantes anexados ao presente feito, foi-lhe negado o 

restabelecimento do contrato, o que torna abusiva a sua negativa. 

Ressalte-se que a autora vinha pagando regularmente o contrato de 

assistência médica, mas a conta usada para os descontos das 

mensalidades era de seu marido e com o falecimento deste, ocorrido em 

14.06.2019, a conta foi bloqueada e não houve o desconto dos meses de 

julho a dezembro de 2019. Logo, em decorrência da ausência de 

notificação prévia sobre o cancelamento do plano de saúde da Autora e 

diante do pagamento do débito em atraso, entendo verissímeis as 

alegações da Reclamante, merecendo acolhimento o pleito liminar. Por fim, 

advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma 

cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que pode, 

ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que 

gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela pleiteada pela Reclamante, para 

determinar que a Requerida proceda o imediato restabelecimento da 

cobertura do contrato de prestação de serviços de assistência médica da 

Autora, contrato nº 0562840000003006 (Doc. de ID 29926982), com todos 

os seus benefícios, até o deslinde da demanda. A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a 

presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de 

multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil 

reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 
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promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 12 de março de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-94.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANDO SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000540-94.2020.8.11.0051 Procedimento do Juizado 

Especial Cível Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: Ressalto que 

ao caso em questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, 

posto que clara a relação de consumo entre as partes, conforme se 

verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor merece ser analisada nesse momento 

processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, cumpre 

observar as importantes consequências processuais. Com efeito, a 

aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar o 

consumo não faturado ou faturado a menor na UC nº 6/1988681-1, 

referente ao período e fatura discutida no presente feito, bem como se 

foram atendidos os procedimentos previstos no artigo 129 da Portaria nº 

414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer sérios prejuízos, bem 

como ter suspenso o fornecimento de energia elétrica, caso tiver que 

aguardar até o final do processo para ver sua pretensão, onde discute a 

irregularidade da cobrança, satisfeita. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça quanto á possibilidade de suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em razão de débito pretérito atribuível ao consumidor, assim se 

posicionou no Recurso Especial nº 1.412.433/RS, representativo da 

controvérsia repetitiva descrita no Tema 699, cujo Acórdão de Mérito foi 

publicado em 28/09/18, in verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 
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CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO 

CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 

SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. 

DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA 

SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO 

CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou 

antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia 

elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos 

pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In 

casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o 

retroagir aos cinco anos antecedentes. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 

2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do 

CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o 

prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia 

elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço". 

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE 

ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários 

de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo 

de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora 

do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade 

atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por 

responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do 

medidor). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da 

controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos 

decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. 

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da 

controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a 

possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica. 6. Com 

relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre 

simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no 

sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso 

prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro 

Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119; (...) 7. 

Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação 

exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação 

de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que 

estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 

1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

1º.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Seção, DJe 14.9.2010; (...) CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO 

MEDIDOR 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo 

consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for 

aferido unilateralmente pela concessionária. A contrário sensu, é possível 

a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor 

cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o 

contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no AREsp 

412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

10.12.2013; (...) RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado 

acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor 

de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se 

no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos 

débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor 

enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor 

regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser 

observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme 

pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do 

serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à 

ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento 

do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. 12. Além disso, o 

reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite 

temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever 

não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e 

periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à 

luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do 

fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao 

pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por 

fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada 

quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias 

da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias 

de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no 

máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação 

de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. TESE 

REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica 

assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de 

recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída 

ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao 

consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente 

ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. RESOLUÇÃO DO CASO 

CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a 

ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não 

relacionados ao último mês de consumo. 17. Os débitos em litígio são 

concernentes à recuperação de consumo do valor de R$9.418,94 (nove 

mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude 

constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 

15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de 

corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, 

conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento. 18. O pleito 

recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece 

conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 19. Recurso 

Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015.” (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) 

Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018).” Chega-se, assim, 

ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual 

seja, a probabilidade do direito invocado. O Requerente afirma na inicial, 

em síntese, que é usuário da Requerida, Unidade Consumidora nº 

6/1988681-1, instalada em imóvel localizado nesta cidade. No mês de 

janeiro do ano em curso recebeu duas cobranças de energia com valores 

exorbitantes, sendo uma no valor de R$ 13.562,29 (treze mil, quinhentos e 

sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) e outra de R$ 1.218,60 (um 

mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos), quando o consumo 

sempre foi entre R$600,00 e R$800,00. Assevera que nunca recebeu 

comunicado de corte, carta de vistoria, notificação, nem mesmo o TOI. Que 

a concessionária gerou cobrança por presunção de consumo, através de 

uma “inspeção” realizada às escuras imputando ao Autor dívida pautada 

em incerteza da utilização do produto cobrado, ressaltando que sempre 

agiu de forma correta com os pagamentos de suas faturas e se de fato tal 

consumo ocorreu, este não pôde acompanhar a realização da 

fiscalização, fato que acarreta a nulidade do ato. Alega que a 

responsabilidade pela manutenção dos equipamentos é da Requerida, não 

podendo impor valores absurdos por negligencia exclusivamente sua. 

Desta forma, o Requerente pede em tutela de urgência que Requerida seja 

compelida a suspender a cobrança das faturas em voga e que se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na sua unidade 

consumidora. Trouxe aos autos, a fim de comprovar suas alegações, 

dentre outros documentos, as faturas em tela - ID 29789997 – p. 1 e 2. No 

caso sub judice, pelo exame das faturas que acompanharam o pedido 

inicial embora seja possível verificar a cobrança por consumo recuperado 

de energia elétrica, não é possível saber o período de apuração da 

irregularidade apurada no medidor instalado no imóvel do Autor. Ademais, 

não há comprovação de que foram atendidas as determinações da ANEEL 

para a apuração da irregularidade no medidor, pois segundo constou nas 

alegações do Reclamante, não recebeu comunicado sobre eventual 

realização de vistorias e nem mesmo foi-lhe entregue o TOI (Termo de 

Ocorrência de Irregularidades). Vale ressaltar, nesse ponto, que 

presume-se a boa fé do litigante em afirmar que nunca recebeu carta de 

vistoria, notificação ou o TOI, para ficar ciente e acompanhar a inspeção 

para apuração de eventuais irregularidades do consumo no medidor, pois 

o desmonte da tal tese, implicaria na revogação da liminar e na 

condenação nas penas relativas à litigância de má-fé. Por fim, advirto que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela Reclamante. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser 
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reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação da tutela de urgência aduzido pelo Reclamante para 

determinar que a Requerida SUSPENDA a cobrança das faturas nos 

valores de R$ 13.562,29 (treze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e 

vinte e nove centavos) e R$ 1.218,60 (um mil, duzentos e dezoito reais e 

sessenta centavos), e se ABSTENHA em interromper o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6 /1988681 - 1, referente as 

faturas discutidas nestes autos, até ulterior decisão deste Juízo. A fim de 

bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para 

que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 

(três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 18 de março de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Processo nº 1000540-94.2020.8.11.0051 Procedimento do Juizado 

Especial Cível Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: Ressalto que 

ao caso em questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, 

posto que clara a relação de consumo entre as partes, conforme se 

verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor merece ser analisada nesse momento 

processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, cumpre 

observar as importantes consequências processuais. Com efeito, a 

aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar o 

consumo não faturado ou faturado a menor na UC nº 6/1988681-1, 

referente ao período e fatura discutida no presente feito, bem como se 

foram atendidos os procedimentos previstos no artigo 129 da Portaria nº 

414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 562 de 1019



de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer sérios prejuízos, bem 

como ter suspenso o fornecimento de energia elétrica, caso tiver que 

aguardar até o final do processo para ver sua pretensão, onde discute a 

irregularidade da cobrança, satisfeita. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça quanto á possibilidade de suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em razão de débito pretérito atribuível ao consumidor, assim se 

posicionou no Recurso Especial nº 1.412.433/RS, representativo da 

controvérsia repetitiva descrita no Tema 699, cujo Acórdão de Mérito foi 

publicado em 28/09/18, in verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO 

CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 

SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. 

DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA 

SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO 

CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou 

antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia 

elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos 

pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In 

casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o 

retroagir aos cinco anos antecedentes. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 

2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do 

CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o 

prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia 

elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço". 

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE 

ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários 

de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo 

de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora 

do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade 

atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por 

responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do 

medidor). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da 

controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos 

decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. 

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da 

controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a 

possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica. 6. Com 

relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre 

simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no 

sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso 

prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro 

Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119; (...) 7. 

Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação 

exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação 

de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que 

estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 

1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

1º.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Seção, DJe 14.9.2010; (...) CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO 

MEDIDOR 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo 

consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for 

aferido unilateralmente pela concessionária. A contrário sensu, é possível 

a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor 

cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o 

contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no AREsp 

412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

10.12.2013; (...) RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado 

acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor 

de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se 

no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos 

débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor 

enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor 

regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser 

observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme 

pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do 

serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à 

ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento 

do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. 12. Além disso, o 

reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite 

temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever 

não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e 

periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à 

luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do 

fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao 

pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por 

fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada 

quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias 

da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias 

de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no 

máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação 

de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. TESE 

REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica 

assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de 

recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída 

ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao 

consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente 

ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. RESOLUÇÃO DO CASO 

CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a 

ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não 

relacionados ao último mês de consumo. 17. Os débitos em litígio são 

concernentes à recuperação de consumo do valor de R$9.418,94 (nove 

mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude 

constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 

15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de 

corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, 

conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento. 18. O pleito 

recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece 

conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 19. Recurso 

Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015.” (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) 

Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018).” Chega-se, assim, 

ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual 

seja, a probabilidade do direito invocado. O Requerente afirma na inicial, 

em síntese, que é usuário da Requerida, Unidade Consumidora nº 

6/1988681-1, instalada em imóvel localizado nesta cidade. No mês de 

janeiro do ano em curso recebeu duas cobranças de energia com valores 

exorbitantes, sendo uma no valor de R$ 13.562,29 (treze mil, quinhentos e 

sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) e outra de R$ 1.218,60 (um 

mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos), quando o consumo 

sempre foi entre R$600,00 e R$800,00. Assevera que nunca recebeu 

comunicado de corte, carta de vistoria, notificação, nem mesmo o TOI. Que 

a concessionária gerou cobrança por presunção de consumo, através de 

uma “inspeção” realizada às escuras imputando ao Autor dívida pautada 

em incerteza da utilização do produto cobrado, ressaltando que sempre 

agiu de forma correta com os pagamentos de suas faturas e se de fato tal 

consumo ocorreu, este não pôde acompanhar a realização da 

fiscalização, fato que acarreta a nulidade do ato. Alega que a 

responsabilidade pela manutenção dos equipamentos é da Requerida, não 

podendo impor valores absurdos por negligencia exclusivamente sua. 

Desta forma, o Requerente pede em tutela de urgência que Requerida seja 

compelida a suspender a cobrança das faturas em voga e que se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na sua unidade 

consumidora. Trouxe aos autos, a fim de comprovar suas alegações, 

dentre outros documentos, as faturas em tela - ID 29789997 – p. 1 e 2. No 

caso sub judice, pelo exame das faturas que acompanharam o pedido 

inicial embora seja possível verificar a cobrança por consumo recuperado 

de energia elétrica, não é possível saber o período de apuração da 

irregularidade apurada no medidor instalado no imóvel do Autor. Ademais, 

não há comprovação de que foram atendidas as determinações da ANEEL 

para a apuração da irregularidade no medidor, pois segundo constou nas 
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alegações do Reclamante, não recebeu comunicado sobre eventual 

realização de vistorias e nem mesmo foi-lhe entregue o TOI (Termo de 

Ocorrência de Irregularidades). Vale ressaltar, nesse ponto, que 

presume-se a boa fé do litigante em afirmar que nunca recebeu carta de 

vistoria, notificação ou o TOI, para ficar ciente e acompanhar a inspeção 

para apuração de eventuais irregularidades do consumo no medidor, pois 

o desmonte da tal tese, implicaria na revogação da liminar e na 

condenação nas penas relativas à litigância de má-fé. Por fim, advirto que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela Reclamante. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação da tutela de urgência aduzido pelo Reclamante para 

determinar que a Requerida SUSPENDA a cobrança das faturas nos 

valores de R$ 13.562,29 (treze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e 

vinte e nove centavos) e R$ 1.218,60 (um mil, duzentos e dezoito reais e 

sessenta centavos), e se ABSTENHA em interromper o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6 /1988681 - 1, referente as 

faturas discutidas nestes autos, até ulterior decisão deste Juízo. A fim de 

bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para 

que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 

(três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 18 de março de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 009/2020-DF

O DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 

DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE CANARANA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO A PORTARIA CONJUNTA Nº 247/2020 QUE DISPÕE 

SOBRE AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO 

PELO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) NO ÂMBITO DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO;

CONSIDERANDO O EDITAL Nº 004/2020-DF QUE TORNOU PÚBLICA A 

ABERTURA DO TESTE SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

RESERVA DO CARGO DE CONCILIADOR DESTA COMARCA;

CONSIDERANDO O EDITAL Nº 008/2020-DF QUE DISPÔS SOBRE A 

REALIZAÇÃO DA PROVA PREVISTA PARA 28/03/2020;

RESOLVE suspender a realização da prova referente ao teste seletivo 

para formação de cadastro de reserva do cargo de CONCILIADOR da 

Comarca de Canarana-MT até ulterior determinação da Presidência deste 

Egrégio Tribunal de Justiça;

Nova data de realização da prova será divulgada em Edital a ser 

disponibilizado no átrio do Fórum, bem como no Diário da Justiça 

Eletrônico.

Canarana-MT, 18 de março de 2020.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

* O Edital n. 010/2020-DF completo, que torna pública as NOTAS DOS 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

DE SENTENÇA, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

* O Edital n. 011/2020-DF completo, que torna público o RESULTADO 

PROVISÓRIO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO 

SELETIVO DE JUIZ LEIGO, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário 

da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000464-10.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. B. (AUTOR(A))

D. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000464-10.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): LEDIANE VALE BORGES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REU: MARCELO JOSÉ LEITE Vistos, etc. Considerando 

que a parte autora deixou de atender o despacho retro e, impossibilidade 

de intimação pessoal ante a mudança de endereço e não informado tal 

fato a este juízo, esta deixou de dar andamento ao feito em cinco dias, 

consoante certidão constante nos autos, não resta alternativa senão 

julgar extinto o processo, sem resolução do mérito. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

III do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de 

documentos, se for o caso. Sem custas. Canarana, 16 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000267-21.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CANARANA-MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO REGISTRAL IMOBILIARIO DE CANARANA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAMARGO RABUSKE OAB - MT27407/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000267-21.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

CANARANA-MT REQUERIDO: SERVICO REGISTRAL IMOBILIARIO DE 

CANARANA, MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, Assiste razão ao 

embargante, este juízo não se manifestou quanto ao segundo requerido, 

Município de Canarana/MT, o que passo a fazer na presente sentença de 

Embargos, sendo parte integrante da sentença e ID 22605883: "Em petição 

de ID 191453359 a parte autora requereu a inclusão do ente municipal 

para arcar com as custas e taxas de regularização de eventual 

averbação. Tal averbação no CRI foi indeferida administrativamente o que 

ensejou a presente ação judicial. Em sentença de ID 22605883 foi extinta a 

presente demanda por ausência de legitimidade. Assim, por consectário 

lógico, a demanda contra o ente municipal perde razão de existir. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a presente ação em face do Município de 

Canarana/MT, e assim o faço com fulcro no artigo 485, inc. VI do CPC. 
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Custas pela parte autora. Transitada em julgado, ao arquivo com as baixas 

e anotações necessárias. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo." Canarana, 16 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000428-31.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000428-31.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: JOSE DIAS DE MATOS REQUERIDO: MARCILENI 

CARMERINDA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio 

direto ajuizada por JOSÉ DIAS DE MATOS em face de MARCILENI 

CARMERINDA DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos. Vieram os 

autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. No caso em 

tela, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Destaco a desnecessidade de 

remessa dos autos ao Ministério Público Estadual eis que o casal possui 

filhos maiores Não há preliminares a serem analisadas, e passo neste 

momento a análise do mérito da presente Ação. Com efeito, a vigente 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º (alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66, de 13.7.2010, em vigor a partir do dia 14.7.2010), traz 

a seguinte redação: "Art. 226 (omissis) (...) § 6º O casamento civil pode 

ser dissolvido pelo divórcio." A alteração no texto constitucional em 

testilha veio a facilitar a dissolução da sociedade e do vínculo conjugais, 

outorgando às partes a possibilidade de intentarem o divórcio direto 

imediato, a tornar despicienda a etapa da separação judicial que, por muito 

tempo, consistia em verdadeiro estágio intermediário entre o casamento e 

o divórcio. Na hipótese, tem-se pedido de divórcio direto imediato, 

formulado com supedâneo na nova redação do texto constitucional. 

Assente tal premissa, é certo que a manutenção da vida do casal 

tornou-se insustentável, pelo que a decretação do divórcio é de rigor. O 

divórcio é um direito potestativo, não há razão para postergar a 

decretação do divórcio, sendo que eventual contraditório e vistas ao 

Ministério Público em nada alterariam o exercício do direito potestativo. 

Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015. Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e 

art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil 

competente, adotando as providências necessárias, devendo encaminhar 

a este juízo a certidão devidamente averbada para posterior levantamento 

dos requerentes. Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE. 

Intimem-se a parte autora. Cite-se e intime-se a parte requerida. SEM 

CUSTAS. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências 

(assinado eletronicamente) Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000031-69.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. D. C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000031-69.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: NICE LOPES DA COSTA MACHADO REQUERIDO: ALFONSO 

MACHADO Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio direto ajuizada por 

NICE LOPES DA COSTA MACHADO em face de ALFONSO MACHADO, 

ambos qualificados nos autos. Vieram os autos conclusos. É o 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. No caso em tela, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há preliminares a serem analisadas, e passo neste 

momento a análise do mérito da presente Ação. Com efeito, a vigente 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º (alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66, de 13.7.2010, em vigor a partir do dia 14.7.2010), traz 

a seguinte redação: "Art. 226 (omissis) (...) § 6º O casamento civil pode 

ser dissolvido pelo divórcio." A alteração no texto constitucional em 

testilha veio a facilitar a dissolução da sociedade e do vínculo conjugais, 

outorgando às partes a possibilidade de intentarem o divórcio direto 

imediato, a tornar despicienda a etapa da separação judicial que, por muito 

tempo, consistia em verdadeiro estágio intermediário entre o casamento e 

o divórcio. Na hipótese, tem-se pedido de divórcio direto imediato, 

formulado com supedâneo na nova redação do texto constitucional. 

Assente tal premissa, é certo que a manutenção da vida do casal 

tornou-se insustentável, pelo que a decretação do divórcio é de rigor. O 

divórcio é um direito potestativo, não há razão para postergar a 

decretação do divórcio, sendo que eventual contraditório e vistas ao 

Ministério Público em nada alterariam o exercício do direito potestativo. 

Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015. Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Arargarças/GO para que determine a expedição de mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE. Intimem-se a parte 

autora. Cite-se e intime-se a parte requerida. SEM CUSTAS. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências (assinado eletronicamente) 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000708-02.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSIA ROSEANE COSTA GIL DE SOUSA OAB - BA27139 

(ADVOGADO(A))

FLORIVALDO GIL DE SOUSA OAB - BA10485 (ADVOGADO(A))

SAANE DOS SANTOS FERREIRA OAB - BA25575 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000708-02.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: ELIENE SILVA DA CRUZ REQUERIDO: GERSON MATOS DA 

CRUZ Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio direto ajuizada por ELIENE 

SILVA DA CRUZ em face de GERSON MATOS DA CRUZ, ambos 

qualificados nos autos. Vieram os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. No caso em tela, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há preliminares a serem analisadas, e passo neste momento a análise 

do mérito da presente Ação. Com efeito, a vigente Constituição Federal, 

em seu artigo 226, § 6º (alterada pela Emenda Constitucional nº 66, de 

13.7.2010, em vigor a partir do dia 14.7.2010), traz a seguinte redação: 

"Art. 226 (omissis) (...) § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio." A alteração no texto constitucional em testilha veio a facilitar a 

dissolução da sociedade e do vínculo conjugais, outorgando às partes a 

possibilidade de intentarem o divórcio direto imediato, a tornar despicienda 

a etapa da separação judicial que, por muito tempo, consistia em 

verdadeiro estágio intermediário entre o casamento e o divórcio. Na 

hipótese, tem-se pedido de divórcio direto imediato, formulado com 

supedâneo na nova redação do texto constitucional. Assente tal premissa, 

é certo que a manutenção da vida do casal tornou-se insustentável, pelo 

que a decretação do divórcio é de rigor. O divórcio é um direito 

potestativo, não há razão para postergar a decretação do divórcio, sendo 

que eventual contraditório e vistas ao Ministério Público em nada alterariam 

o exercício do direito potestativo. Ante o exposto, DECRETO o divórcio do 

casal, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o 

processo COM RESOLUÇÃO de mérito nos termos do artigo 487, I do 

CPC/2015. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz 
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Diretor do Foro competente para que determine a expedição de mandado 

de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, 

“a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. A 

requerente voltará a usar o nome de solteira: ELIANE JESUS DA SILVA. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE. Intimem-se a parte 

autora. Cite-se e intime-se a parte requerida. SEM CUSTAS. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências (assinado eletronicamente) 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEY WILSON PEREIRA (REU)

VERA DIEHL PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista documentação 

retro enviada pelo Cartório de Registro de Imóveis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000174-24.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TANIEL ARCILDO WALTER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000174-24.2020.8.11.0029. 

EXEQUENTE: TANIEL ARCILDO WALTER EXECUTADO: MULLER AUTO 

POSTO LTDA Vistos, No caso em comento, a parte requerente pode ser 

considerada miserável, razão pela qual, DEFIRO à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, EXCETUANDO eventuais perícias 

requeridas que constituem ônus probatório do requerente, na forma do art. 

98, §1º, do CPC. ANTE as alegações revestidas de verossimilhança, tais 

como quitação do débito, bem como prescrição do título, DETERMINO A 

SUSPENSÃO da execução de número 1001254-57.2019.8.11.0029, até a 

resolução dos presentes embargos. Apense-se os presentes autos 

naqueles. Translade-se àquela decisão e mantenham aqueles em arquivo 

provisório, dado a suspensão determinada, até a resolução dos presente 

embargos. Cite-se a parte ré no endereço mencionado na inicial, para 

apresentar resposta, com as advertências legais. Canarana, 16 de março 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 59656 Nr: 806-72.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Sementes Paraiso Ltda, Mauro de 

Souza Vieira, Agrícola Lopes Faria, WALTER LOPES FARIA, Walter Lopes 

Farias Filho, Marcio Leandro Pereira Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, MARIANA MOREIRA DA SILVA ABREU - 

OAB:22217/O, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT

 Vistos,

 Antes de analisar as petições de fls. 95/101 e 123/124, determino a 

intimação da parte autora para que regularize nos autos a citação de 

todos os executados, indicando seus respectivos endereços atualizados.

 Com a indicação dos endereços dos executados ainda não citados, 

expeça-se mandado de citação.

 Resultando as diligências negativas, nova vista à parte exequente para 

manifestação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 3636 Nr: 908-90.2000.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Humberto Luchesi - 

OAB:76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 

multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas, como indenização pelo retardamento da execução.O 

pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento 

parcelado.Para a expedição da carta de arrematação, deverá o 

arrematante comprovar o pagamento do ITBI, bem como as respectivas 

custas.A carta de arrematação determinará o cancelamento da penhora 

realizada por este juízo, bem como de quaisquer outros ônus 

registrados/averbados na matrícula do imóvel, tais como penhoras, 

averbações premonitórias, notícias de penhora, indisponibilidade judicial, 

arrolamento, hipoteca etc.Tratando-se de penhora de fração ideal ou de 

bem sujeito à meação ou copropriedade, o leilão atingirá a integralidade do 

bem, devendo ser resguardado em favor dos demais coproprietários ou 

meeiro o quinhão do lanço vencedor correspondente. No caso de 

arrematação parcelada, a entrada representará o valor devido aos 

cotitulares, acaso superior a 25%.VENDA DIRETARestando negativo o 

leilão, fica desde já autorizada a venda direta, observando-se as regras 

gerais e específicas já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o 

seguinte:a) o prazo para o Leiloeiro promover a venda direta é de 90 

(noventa) dias;b) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma 

parcelada, desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas 

para tanto.Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados, 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento 

específico.Intimem-se, inclusive o Leiloeiro, oportunizando vista dos 

autos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 12572 Nr: 951-17.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irton Antonio Jung, Anísia Regina Jung

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Vistos.

 Compulsando os autos, constato que o acordo homologado por sentença 

no dia 07.10.2008, dispôs acerca da composição amigável entre as partes 

referente a dívida, e os pontos abordados no acordo foram os seguintes:

1. Honorários - custas pela parte executada; 2. Desentranhamento dos 

títulos originais; 3. Renuncia ao prazo recursal; Expedição de Ofício para 

baixa de penhora realizada no imóvel.

Nota-se que no acordo homologado não consta a forma com que foi 

acertado entre as partes acerca da quitação da dívida, e portanto, não 

produz efeitos de título executivo, razão que o pedido formulado pela parte 

às fls. 191, resta prejudicado.

Dessa forma, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49930 Nr: 1755-67.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana D'arc Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a inércia da parte exequente (fl.88) DETERMINO a 

suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no artigo 

921, §1º, III, do CPC.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

 Findo o prazo acima concedido, e nada sendo requerido, DETERMINO 

desde já o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, § 2º do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53135 Nr: 199-93.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, constato que o último cálculo apresentado pelo 

exequente foi no dia 28.03.2019, a qual se fundamenta em informar que 

foram observados os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal Superior nos 

autos dos Embargos a execução cód. 53775 (fls. 46/50), dessa forma, 

DETERMINO a intimação do executado para que se manifeste acerca do 

cálculo realizado pelo exequente no prazo de 30 (trinta) dias.

 Superado tal prazo, não havendo manifestação, INTIME-SE o exequente 

para apresentar cálculo atualizado para fins de expedição de RPV ou 

Precatório, conforme o valor da execução.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 53775 Nr: 554-06.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivina Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução proposto pelo INSS, alegando em 

síntese, excesso na execução autos 53135.

Contestação a Impugnação fls. 13/25.

Fls. 27/28 julgou-se parcialmente procedente os embargos.

O INSS interpôs recurso de apelação em face da sentença de embargos e 

o Tribunal Superior deu parcial provimento à apelação para fixar o 

pagamento dos juros e correção monetária conforme orientações do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, em sua VERSÃO mais atualizada 

(fls. 70/73).

Às fls. 97 o exequente requereu carga dos autos.

Eis o relatório.

 Considerando que o feito encontra-se julgado, não havendo mais o que 

ser requerido nos presentes autos, deverá a execução seguir nos autos 

53135, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal Superior.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 61138 Nr: 1650-22.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUSA BORGES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTMX TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA 

EPP, SIDINEI DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR 

FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para manifestação acerca da devolução da carta 

precatória de fls. 138/145, considerando que a diligência resultou 

negativa.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 1464 Nr: 114-40.1998.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Canarana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

Diante do retorno dos autos de Instância Superior, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e nada sendo requerido remetam-se ao 

arquivo com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 15054 Nr: 766-42.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senita Rosa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzatti 

- OAB:Procuradora INS

 Vistos etc.

Com o retorno dos autos de Instância Superior, o exequente apresentou 

cálculo das parcelas atrasadas (fls. 243/244), entendendo como devido o 

valor de R$ 31.237,20, já incluída a verba honorária.

Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente, tendo em vista que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado, uma vez que intimado, nada requereu (fls.252-verso 

e 253).

Tangente aos honorários advocatícios dos autos em apenso (n.º 

705.79.2010.811.0029), a parte deverá peticionar naqueles autos, 

apresentando o devido cálculo.

 Proceda-se ao cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda à Senhora Gestora, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22900 Nr: 705-79.2010.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senita Rosa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:Procuradora Fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

 Aguarde-se a manifestação da parte embargada, tangente à execução 

dos honorários advocatícios, conforme deliberado nos autos em apenso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49806 Nr: 1700-19.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Alves Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres 

Galdino - OAB:Mat. 2139360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSS em face da 

sentença de fls. 33/34, alegando contradição, eis que a sentença 

reconheceu um dos pedidos da impuganção, contudo julgado 

improcedente o pedido inicial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Verifico que assiste razão em parte a embargante, pois a sentença foi 

contraditória tangente a um dos pedidos da impugnação.

 Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PROCEDENTE para sanar a contradição na sentença.

Onde se lê: "Isto posto, julgo improcedentes os embargos à execução, 

conforme o artigo 487, I, do NCPC, para aplicar a sistemática de cálculos, 

conforme estabelecido nesta sentença."

 Leia-se: "Isto posto, julgo parcialmente procedentes os embargos à 

execução, conforme o artigo 487, I, do NCPC, para aplicar a sistemática de 

cálculos, conforme estabelecido nesta sentença."

 Tangente aos honorários advocatícios, passa-se a figurar da seguinte 

forma: ""Custas e honorários advocatícios, nos moldes do caput do artigo 

86 do CPC, proporcionalmente distribuídos à razão de 50% para cada 

parte. ".

 No mais a sentença permanece inalterada.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19043 Nr: 2260-05.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLISA GONÇALVES PINHEIRO, MILTON PINHEIRO, 

MALVINA PINHEIRO WEIRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em análise aos autos, a parte autora, tanto em petição de fls. 202/205 

quanto na petição de fls. 212/218, requer a expedição da ordem de 

pagamento referente à totalidade das parcelas vencidas em mora em 

nome do herdeiro Milton Pinheiro, uma vez que devidamente habilitado nos 

autos todos herdeiros de Aristides Pinheiro, falecido em 17.05.2013, que, 

por consequência, teve seu CPF cancelado, o que impossibilitou o 

cadastro da ordem de pagamento junto ao TRF da 1ª Região.

 Na mesma senda, a parte autora informa que os demais herdeiros estão 

anuídos e de acordo com a expedição da ordem de pagamento em nome 

de somente um deles, contudo não anexou nos autos nenhum documento 

hábil a comprovar tal alegação.

 Desta forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, traga aos autos documento hábil que comprove a anuência dos 

demais herdeiros de Aristides Pinheiro quanto à expedição da ordem de 

pagamento em nome de Milton Pinheiro.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 48663 Nr: 979-67.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PARREIRA, SAUL COLOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Diante da manifestação da parte exequente às fl. 133, requerendo a 

retomada processual, intime-se a parte autora a promover impulso 

processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49055 Nr: 1220-41.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

Intime-se a parte autora para que traga aos autos o valor do débito 

atualizado.

Após, conclusos para análise do pedido de fls. 162.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49679 Nr: 1632-69.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Oliari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos,

 Intime-se o exequente para que informe nos autos acerca da quitação do 

RPV de fl. 49.

 Com a informação, conclusos.

 Em caso de resposta negativa, à Senhora Gestora para que diligencie no 

sentido de averiguar a quitação do mesmo.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 51040 Nr: 2284-86.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO SIQUEIRA TROVO, IVANILDA 

VIEIRA TROVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 
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Silva Bensi - OAB:4456/MT, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O

 Vistos,

 Manifeste-se o exequente acerca do requerimento de fls. 122/123, no 

prazo legal.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 26552 Nr: 419-67.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lory da Silveira Ortiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:matr.1526582

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio doença desde a data de 

indeferimento do benefício (27.10.2015), bem como a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data desta sentença.CONDENO o 

INSS ao pagamento das parcelas pretéritas referente ao indeferimento do 

benefício de auxílio doença, inclusive 13º salário, desde a data do 

indeferimento do benefício (27.10.2015) até a data desta sentença.Declaro 

a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando não 

tem condições de exercer atividade laborativa.Sem custas à vista da 

isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.DEIXO de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° inciso I do art. 496 do 

CPC/2015. Oficie-se à Gerência Executiva do INSS – Equipe de 

Atendimento à Demanda Judicial, a qual deverá ser cientificada 

diretamente para implantação do benefício concedido.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 54538 Nr: 1012-23.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTES DA FAZENDA SANTA FÉ IV, 

VALDECIR GRAHL, JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 i. DEFIRO o requerimento de reforço policial, nos termos do art. 139, inciso 

II do CPC, devendo constar no mandado de cumprimento da liminar, 

referido auxílio.

ii. DEFIRO o pedido de arrombamento, nos termos do artigo 846, §1° do 

Código de Processo Civil, devendo os oficiais de justiça procederem na 

forma do dispositivo legal citado.

iii. NOMEIO como auxiliar no cumprimento da decisão judicial, o perito ELOI 

ANTÔNIO BORDIGNO SERAFIM, devidamente inscrito no quadro de peritos 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Nível Superior em em 

Tecnologia da Construção Civil em Estradas e Topografias, CREA 

5259/MT, com escritório sito a Rua Rio Grande do Sul, 654, Centro, 

Canarana/MT, Tel.: (66) 98115-1817 e (66) 3478-1661 ainda, com 

endereço eletrônico canaplan.agrimensura@terra.com.br, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do estabelecido (art. 

465, § 2º do CPC), ao qual arbitro honorários no importe a um salário 

mínimo.

Consigno que o valor arbitrado à título de honorários periciais deverá ser 

suportado pela parte exequente.

 iv. NOMEIO o exequente como depositário dos bens havidos no imóvel.

v. OFICIE-SE o Comando da Polícia Militar desta comarca, a fim de prestar 

auxílio no cumprimento da decisão judicial.

Intime-se a parte exequente para que promova o pagamento dos 

honorários periciais, em 5 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário. Oficie-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 4175-06.2019.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIMI SUYA, VINICIUS VIEIRA DO 

NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE DARY MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:OAB 19418

 3. Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva decretada em face de 

Kaimi Suyá, ante a ausência de requisitos para sua manutenção, devendo, 

em contrapartida, cumprir as seguintes medidas cautelares (i) proibição de 

ausentar-se da Comarca sem prévia e expressa autorização judicial e sem 

comunicar o lugar onde será encontrado; e (ii) proibição de frequentar 

bares, boates e congêneres.4. Nos termos da Portaria-Conjunta n° 

247/TJMT, a qual dispõe das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, no âmbito no Poder Judiciário deste estado, 

CANCELO a audiência de instrução e julgamento anteriormente designada 

para 24.03.2020, às 14h00min (fl. 165).5. Cumpra-se a Secretaria as 

seguintes providências:a)EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de Kaimi 

Suyá, salvo se por outro motivo deva permanecer preso, devendo, na 

ocasião, cientificá-lo da imposição das medidas cautelares de (i) proibição 

de ausentar-se da Comarca sem prévia e expressa autorização judicial e 

sem comunicar o lugar onde será encontrado; e (ii) proibição de 

frequentar bares, boates e congêneres, salientando, na ocasião, que o 

descumprimento poderá ensejar a decretação de prisão 

preventiva.b)PROCEDA-SE com as comunicações acerca do 

cancelamento da audiência instrutória e, na sequência, retornem os autos 

para designação de nova solenidade.c)CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-90.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVIO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE OAB - MT0017604S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte Requerente, na pessoa de seu procurador, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

30/04/2020, às 13h30min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-82.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS NEVES GUEDES MENDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000304-82.2018.8.11.0029. REQUERENTE: DOUGLAS NEVES GUEDES 

MENDANHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifico que a parte recorrente teve o pedido de justiça gratuita 

indeferido; ou não teve a justiça gratuita deferida e tampouco requereu o 

deferimento ou não recorreu da sentença quanto a este ponto, e também 

não comprovou o preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição 

do recurso. Com efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo 

deverá ser feito independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria 

parte recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual 

não se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 

80 do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. CANARANA, 14 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-98.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000139-98.2019.8.11.0029. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que a 

parte recorrente teve o pedido de justiça gratuita indeferido; ou não teve a 

justiça gratuita deferida e tampouco requereu o deferimento ou não 

recorreu da sentença quanto a este ponto, e também não comprovou o 

preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso. Com 

efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo deverá ser feito 

independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria parte 

recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual não 

se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 80 

do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto quando 

não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS AURELIO ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000527-35.2018.8.11.0029. REQUERENTE: DOMINGOS AURELIO ALVES 

DE ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que a parte recorrente teve o pedido de justiça gratuita indeferido; 

ou não teve a justiça gratuita deferida e tampouco requereu o deferimento 

ou não recorreu da sentença quanto a este ponto, e também não 

comprovou o preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição do 

recurso. Com efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo 

deverá ser feito independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria 

parte recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual 

não se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 

80 do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-94.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DARCIO RIBEIRO BASTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000342-94.2018.8.11.0029. REQUERENTE: DIVINO DARCIO RIBEIRO 

BASTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifico que a parte recorrente teve o pedido de justiça gratuita 

indeferido; ou não teve a justiça gratuita deferida e tampouco requereu o 

deferimento ou não recorreu da sentença quanto a este ponto, e também 

não comprovou o preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição 

do recurso. Com efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo 

deverá ser feito independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria 

parte recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual 

não se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 

80 do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8077823-69.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE KELY BARBOSA CAPPELLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8077823-69.2016.8.11.0001. REQUERENTE: GEISE KELY BARBOSA 

CAPPELLARO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Analisando 

os autos, verifico que a parte recorrente teve o pedido de justiça gratuita 

indeferido; ou não teve a justiça gratuita deferida e tampouco requereu o 

deferimento ou não recorreu da sentença quanto a este ponto, e também 

não comprovou o preparo no prazo de 48 horas seguintes à interposição 

do recurso. Com efeito, o art. 42, §1º da Lei 9.099/95 prevê que o preparo 

deverá ser feito independentemente de intimação, isto é, incumbe à própria 

parte recorrente fazê-lo e comprová-lo, sem provocação, razão pela qual 

não se admite complementação intempestiva. Nesse sentido é o Enunciado 

80 do FONAJE prevê que “o recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, não recebo o 

recurso inominado, em razão da deserção. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. CANARANA, 16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000416-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA GONCALVES ROMEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID FERNANDES DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

LEOVERAL FRANCISCO LOPES OAB - MT3549/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000416-51.2018.8.11.0029. REQUERENTE: TELMA GONCALVES 

ROMEIRA REQUERIDO: DEIVID FERNANDES DE JESUS Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Não são devidos 

honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de 

sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de Processo Civil), 

consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor ciente de que 

SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de depósito judicial ou 

penhora de bens equivalentes à integralidade do valor devido, é que 

poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 

(Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de que em 

razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma consulta a 

cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), e em caso 

de não serem encontrados bens para penhora, o feito será extinto na 

forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha valor de 

até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. CANARANA, 

16 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001359-34.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR JOSE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 

18 de março de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010081-06.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDA FERREIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 

18 de março de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-41.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA GOMES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 

18 de março de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-73.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito, em 05 (cinco) dias. Canarana-MT 18 de 

março de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000002-53.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 

18 de março de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-20.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DILCENE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 

18 de março de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000413-96.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERRAZ DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000413-96.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: ELSO ALVES MARTINS 

EXECUTADO: MAURO FERRAZ DE LIMA Vistos, etc. Trata-se de 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a parte executada 

para receber a citação ou constatou-se que não há bens penhoráveis por 

ausência de ato da parte autora, após diversas diligências frustradas para 

tentativa de penhora. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com 

a devolução dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, 

da Lei 9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do 

FONAJE: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica 

às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. 

CANARANA, 28 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-22.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Passivo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da Petição (ID 

29204012), requerendo o que de direito. Canarana-MT, 18 de março de 

2020. Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000792-03.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELERSON SILVA GOMES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 

18 de março de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000768-72.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000768-72.2019.8.11.0029. REQUERENTE: MELQUIADES PEDRO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos, etc. Defiro à parte recorrente os benefícios da 

justiça gratuita. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. Apresentadas as 

contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

CANARANA, 3 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-90.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVIO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE OAB - MT0017604S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CONRADO 

MACHADO SIMAO PROCESSO n. 1000189-90.2020.8.11.0029 Valor da 

causa: R$ 40.452,88 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cartão de 

Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: VALDIVIO JOSE FERREIRA Endereço: Rua São Borja, 334, 

Nova Canarana, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 

3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04538-133 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação 1 Juizado 

de Canarana Data: 30/04/2020 Hora: 13:30 (MT) , a ser realizada na sede 

deste juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CANARANA, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000654-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA DO LAGO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do Ofício 

juntado aos autos Id 30473949, devendo apresentar os documentos 

solicitados, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) 

dias, a carta precatória será devolvida, independentemente de 

cumprimento (art. 393 da CNGC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124138 Nr: 198-84.2020.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANJA E GARCIA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analia Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itaniel Camilo Leite - OAB:86192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar o embargante para que no 

prazo legal, caso queira, manifeste-se me 15 (quinze) dias acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34213 Nr: 119-57.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Soares de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Danilo Ribeiro de Novais 

- Promotor de Justiça - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Acolho o pedido do Ministério Público, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias, a advogada junte aos autos a procuração.

II. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução para o dia 29 de ABRIL de 2020, às 15hrs. (horário de MT).

III. Requisite-se o réu e intimem-se as testemunhas arroladas, devendo 

constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

IV. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

V. Intime-se o(a) advogado (a) constituído(a) por Diário de Justiça 

Eletrônico (artigo 422, §1º da CNGC).

VI. Cientifique-se o Ministério Público.

 VII. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 122232 Nr: 3742-17.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIELE DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAGENE PEDROSO DE BARROS JUNIOR,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Amelia Lima de Castro 

Guim - OAB:9223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

I. Tendo em vista certidão do oficial de justiça (ref: 28), com a informação 

de que não houve tempo hábil para o cumprimento da Carta Precatória, 

redesigne-se a audiência de conciliação.

 II. Encaminhem-se os autos ao CEJUSC para designar nova data.

 III. Expeça-se nova Carta Precatória para citar e intimar o requerido da 

audiência acima designada.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000384-90.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA (AUTOR(A))

ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPADA DOS GUIMARAES CARTORIO DE NOTAS E REG CIVIL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.” No caso, muito embora a parte autora tenha 

apresentado o valor da causa no patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), o imóvel objeto da lide foi avaliado em R$ 3.000.000,00 (três milhões 

de reais) – ID n. 30386586, fl. 70. Logo, não se depara com qualquer 

justificativa quanto à atribuição do valor da causa na quantia indicada na 

exordial, o que certamente repercutirá no deslinde da demanda, 

notadamente na fixação de eventuais verbas sucumbenciais. 1 – Assim, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, justificar a 

atribuição do valor da causa em R$ 200.000,00 ou promover a sua 

retificação, nos termos da avaliação do imóvel apresentada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 2 – Outrossim, fim de possibilitar a análise 

do pleito de gratuidade de justiça formulado na inicial, com fundamento no 

art. 99, § 2º, do CPC[1], INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

advogado (DJE), para que no mesmo prazo acima assinalado, demonstre 

os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido, observado o §6º do artigo 98 do CPC. Saliente-se 

que os documentos constantes dos autos revelam que os autores são 

aposentados, recebendo em conjunto mais de R$ 5.700,00 a título de 

benefício previdenciário, além de que a demanda envolve pedido de 

nulidade da venda de uma área de terras de propriedade do filho do casal 

avaliada em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 3 – Após, remeta-se 

o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 4 – CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 18 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1]§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000571-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NUNES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000571-69.2018.8.11.0024. AUTOR(A): ELIAS NUNES DE ALMEIDA REU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1 – Em que pese o 

avançado estágio do feito, verifica-se que não se encontra acostado ao 

processo qualquer comprovação de que a parte autora pleiteou o 

recebimento do benefício na esfera administrativa. Vale ressaltar que o 

STF reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo a 

fim de que seja configurado o interesse de agir em ação judicial contra o 

INSS visando à obtenção de benefício previdenciário (Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, repercussão geral). Na referida decisão o 

Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios de transição para os 

processos em curso, quais sejam: “(...)6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. (...)” Nesse contexto, a 

hipótese impõe o sobrestamento do feito para que a parte autora 

comprove no processo a realização do pedido administrativo. Diante do 

exposto, SUSPENDE-SE o presente feito a fim de que a parte autora seja 

INTIMADA, por meio de seu advogado, para que comprove a formulação 

do pedido administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo. 2 – Decorrido o prazo sem a comprovação da 

postulação administrativa, CERTIFIQUE-SE e REMETA-SE o processo 

concluso. 3 – Comprovada a postulação no prazo estabelecido, INTIME-SE 

o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro 

do qual a ré deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. 4 – Decorrido o prazo fixado no item 2, com ou sem 

manifestação, RETORNE o feito concluso. O silêncio deverá ser 

certificado. A apresentação de requerimento administrativo de concessão 

do benefício denegado pela autarquia supre a finalidade disposta no item 

“B”. 5 – EXPEÇA-SE o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 18 de 

março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 103394 Nr: 1202-30.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÃO DE SIQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefina Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:7931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 DESPACHO

1 – Em atenção a portaria conjunta n° 247, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, este Juízo REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 16 de abril de 2020, às 16h30min, a ser realizada na 

sala de audiência da 2ª Vara desta Comarca.

 No mais, ficam mantidas as deliberações já exaradas em decisão anterior.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 17 de março de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21918 Nr: 38-45.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tulio Cesar Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Eustáquio Duarte - 

OAB:11218-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Jair Klasner - OAB:16142

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007-CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

exequente, para que informe nos autos se houve o pagamento dos 

valores requeridos, uma vez que, decorrido o prazo para pagamento, não 

houve informação nos autos, pela a parte executada, acerca do 

cumprimento da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36229 Nr: 1410-92.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Gomes dos Santos, Cleon Gomes dos 

Santos, Moselmar Gomes dos Santos, Maria Margareth Gomes da Silva, 

Maria Helena Gomes dos Santos, Carlos Vagner Gomes dos Santos, 

Hevila Mayeli de Paula Santos, Leonan de Paula Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165/O, IRIS ALBERTO MELO FONSECA - OAB:26145/O, MOSAR 

FRATARI TAVARES - OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias apresentar os valores devido aos herdeiros para 

expedição das requisições.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82207 Nr: 2014-43.2016.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Freitas de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvarina Alves de Freitas Espólio, Antonio 

Rodrigues de Freitas Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da Inventariante, pela 

imprensa, para no prazo de 15 dias manifestar: inicialmente para 

regularizar a petição juntada em 27/05/2019, protocolada em 16/05/2019, 

ind. 117658, informando o nome do advogado para qual substabeleceu os 

poderes da procuração e indicar endereços atualizados dos herdeiros os 

quais solicitou a citação tendo em vista que as correspondências 

expedidas foram devolvidas negativas, conforme juntada em 10/01/2019 e 

14/01/2019. Por fim, encaminho os autos à expedição de documentos para 

que seja expedido ofícios as instituições bancárias, determinado na 

decisão do dia 10/05/2018 item II, tendo em vista que até a presente data 

não houve respostas as que foram expedidas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98661 Nr: 5177-94.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edidmo Antonio de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santi, Maria Aparecida Lemes Santi

Maria aparecida lemes santi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Certifico que, nesta data faço o cadastro do advogado da parte requerida 

nos registros do sistema e impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o referido advogado, pela imprensa, da 

decisão do dia 30/10/2019, cuja parte dispositiva segue transcrita: 

"...INDEFERE-SE a preliminar em questão. Não havendo outras preliminares 

ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos 

do art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES 

DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões 

processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as 

questões controvertidas nos autos com base na petição inicial. Nesse 

quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos: A) Perdas e 

danos eventualmente sofridos pelo requerente; B) A posse clandestina 

dos requeridos no imóvel objeto da lide. Diante do ponto controvertido 

fixado, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE...".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000323-35.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000323-35.2020.8.11.0024. REQUERENTE: MANOEL FERREIRA DE 

AQUINO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A No despacho de ID n. 30148884 determinou-se a intimação 

da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar os 

pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, 

sob pena de indeferimento do pedido. Devidamente intimada, a parte 

autora se manifestou no ID n. 30191364, apresentando pedido de emenda 
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à inicial, reiterando o pedido de gratuidade e juntando documentos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. A assistência judiciária 

gratuita remonta suas origens no século XX, quando o texto constitucional 

de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa proteção, exigindo 

"rendimento ou vencimento que percebe e os encargos pessoais ou de 

família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido pelo serviço de 

assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 

que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 4º da Lei 

1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 

1.060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: Art. 

4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição Federal, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) (negritei). Hodiernamente, 

nota-se uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente 

para ampliar o acesso à justiça e, assim, propiciar a todos os cidadãos 

garantir seus direitos. Cotidianamente, pedidos são formulados para 

usufruto do benefício por pessoas que evidentemente têm condições para 

arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso incorram em 

qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho 

raramente se dão conta da situação, que contribui para o excesso de 

litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo 

algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido 

de que basta a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 

4º da lei mencionada, serve de início de prova, contudo, como já 

asseverado, se houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, 

deve o benefício ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou 

tal declaração, deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal 

atitude. Importante destacar também que o Código de Processo Civil 

preceitua em seu artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça 

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para 

ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos. Em aresto colhido no 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso 

Especial n. 1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, 

na égide do Código de Processo Civil, restou consignado à presunção 

relativa atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, 

como também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque). No presente caso, inobstante os documentos 

juntados pela parte autora, não restou demonstrada, de fato, a 

hipossuficiência de recursos nos termos da lei. Afinal, muito embora a 

parte autora tenha apresentado extrato bancário de uma única conta 

bancária e a carteira de trabalho sem anotação que indique emprego atual, 

tais documentos, por si sós, não se revelam em indicativo de 

hipossuficiência econômica. Até porque, o requerente é empresário 

(agricultor), não tendo alegado vínculo de emprego na inicial, o que não 

significa dizer que não possui renda. Pela análise das próprias faturas 

juntadas, verifica-se que costuma pagar mais de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais por mês. Além disso, ao que parece, possui terras onde produz as 

hortaliças. Não há, portanto, qualquer comprovante dos rendimentos da 

parte autora, tampouco prova da existência de bens em seu nome, como 

expressamente indicou o despacho de ID. 30148884. Dentro desse 

contexto, verifica-se que não houve comprovação dos pressupostos para 

a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Destaca-se que o 

benefício da assistência judiciária gratuita é destinado às pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). Ante todo o exposto: 1 – 

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a 

parte autora para regularização do pagamento das custas e despesas 

processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – Após, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Chapada dos 
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Guimarães/MT, 17 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-82.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BENEDITO AMORIM ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Considerando que o 

endereçamento da petição inicial indica órgão julgador distinto, aliado ao 

fato de que a consumidora alegou possuir domicílio em outra comarca, 

este Juízo DECLARA-SE incompetente para a apreciação do presente 

processo. 2 – Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição deste 

processo para uma das Varas da Comarca de Cuiabá-MT, promovendo-se 

as baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 18 

de setembro de 2019. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001069-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JORANDINA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001069-68.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JORANDINA CONCEICAO DE 

CAMPOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA I – Relatório 

Trata-se de ação de cobrança com obrigação de fazer e pedido de tutela 

antecipada ajuizada por JORANDINA CONCEIÇÃO DE CAMPOS ALVES em 

face da PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA, sob a 

alegação de que é servidora pública municipal desde o ano de 1993 no 

cargo oficial administrativo e faz jus ao enquadramento no plano de 

carreira previsto na Lei Municipal 399/2012, devendo ser aplicada sua 

progressão funcional e a condenação ao pagamento das verbas 

remuneratórias retroativas. Sustenta que, após publicação da mencionada 

lei, aguardado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, solicitou a 

aplicação de sua progressão ao setor de Recursos Humanos da 

requerida, sendo informada que tal lei não estava em vigor porque a 

prefeita municipal à época havia contestado a legalidade da lei e que por 

isso não seria possível o enquadramento da requerente. Esclarece que, 

inobstante tal alegação pelo Município, nunca foi proposto pela 

administração nenhum ato administrativo e nenhuma ação, tanto no âmbito 

legislativo como jurisdicional, contestando a mencionada lei. À inicial juntou 

documentos. Em decisão de ID n. 16654596, o juízo indeferiu a liminar pela 

ausência de prova do perigo de dano, deferiu a gratuidade e determinou a 

citação da requerida. Realizada audiência para tentativa de conciliação (ID 

n. 17815378), a requerida não compareceu. Apresentada tutela 

antecipada de urgência incidental (ID n. 19151086). Certificado o prazo 

para apresentação de contestação pela requerida (ID n. 19186520). A 

decisão de ID n. 19280635 indeferiu o pedido de tutela incidental. A 

requerida foi novamente intimada, quedando-se inerte (ID n. 25102825). O 

processo veio concluso. II – Fundamentação O caso em apreço é hipótese 

que permite o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, 

do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito. Uma vez que não há preliminares ou 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do Código de Processo Civil. A autora é servidora pública 

municipal, como faz prova seu termo de posse e recibos de pagamento de 

salário anexos à inicial. Neste contexto, da leitura dos artigos 41 e 51 a Lei 

Complementar n. 399/2012, verifica-se que foi estabelecido o modo de 

enquadramento dos servidores públicos municipais. Devidamente citada e 

intimada no presente processo, a requerida não se manifestou. De forma 

administrativa, quando indagada pela servidora requerente por meio de 

requerimento administrativo (ID n. 16110356) em 19.07.2018, a requerida 

também não apresentou resposta, evidenciando-se assim sua negativa 

tácita. Não há nos autos qualquer prova de inconstitucionalidade ou 

nulidade da lei que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos dos 

servidores públicos de Planalto da Serra (ID n. 16110355), devendo o 

julgador, neste caso, presumir sua constitucionalidade. Além disso, a 

requerente fez prova de que a mencionada lei foi utilizada como 

fundamentação para progressão funcional de outros servidores no ano de 

2015 (ID n. 16110361), não havendo qualquer prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da requerente. Os artigos 41 e 51 da Lei 

Complementar n. 399/2012, estabelecem que: Art. 41. A progressão 

funcional ou promoção vertical se dará a cada três anos por meio de 

evolução dos níveis da carreira, condicionada à apuração do efetivo 

exercício do cargo a cada doze ou seis meses, conforme regulamento, 

devendo o servidor obter no mínimo, 80% (oitenta por cento) na média das 

avaliações anuais e, no caso de avaliações semestrais, na média destas. 

Art. 51. Os servidores já ingressados na carreira serão enquadrados nos 

dispositivos desta Lei Complementar, no máximo, até 180 (cento e oitenta) 

dias contados da sua publicação. §1º Os critérios de enquadramento 

funcional são os seguintes: I – horizontal, que se dará em conformidade 

com as regras estabelecidas neste plano, devendo o servidor apresentar 

o certificado de conclusão ou diploma que for necessário ao 

enquadramento, até trinta dias após a aprovação desta Lei Complementar; 

II – vertical, cujo enquadramento se dará com base no tempo de serviço do 

servidor, acrescentando-se um nível da tabela de vencimentos a cada 

ano. Quanto ao enquadramento horizontal, em que pese a requerente 

alegar fazer jus, não há no processo cópia do certificado do curso que 

alega ter realizado, tampouco comprovação de que o tenha apresentado à 

administração municipal no prazo mencionado no inciso I, §1º do artigo 51 

da Lei Complementar n. 399/2012. Da análise dos documentos acostados, 

conclui-se que a pretensão na autora quanto ao seu enquadramento 

vertical deve ser acolhida, fazendo jus também ao pagamento das 

prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, exceto se a 

regulamentação do plano de carreira dos servidores públicos for posterior 

ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da vertente ação, caso em que 

os atrasados serão devidos a partir de tal regulamentação. Em casos 

análogos, o Tribunal de Justiça já se decidiu: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ENQUADRAMENTO - SERVIDOR PERTENCENTE AO 

QUADRO DE PESSOAL - APROVAÇÃO EM NOVO CERTAME - GARANTIA 

DE POSICIONAMENTO NO MESMO NÍVEL ANTERIORMENTE OCUPADO - 

PREVISÃO LEGAL - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lei de regência possibilita ao servidor que já 

compunha o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, ao 

ingressar em novo cargo da mesma carreira, mediante aprovação em 

concurso público, terá assegurado o posicionamento no mesmo nível 

anteriormente ocupado, após o estágio probatório. 2. Omissão da 

Administração em promover a adequação pretendida, nos moldes do art. 

19, § 2º, da Lei 1.140/2006, do Município de Campo Novo do Parecis, fere 

direito líquido e certo do Impetrante. 3. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (N.U 0000925-43.2012.8.11.0050, MARIA EROTIDES KNEIP, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 19/03/2015). APELAÇÃO CÍVEL COM 

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE 

DECADÊNCIA – REJEITADA - ENQUADRAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL Nº 830/2010 – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPOSSIBILIDADE – 

SÚMULAS DO STF – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA - 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não 

decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data da ciência do ato 

impugnado pela impetrante e o ajuizamento do mandamus, não há que se 

falar em decadência. Devidamente preenchidos os requisitos necessários 

ao enquadramento na Classe “C”, do cargo de agente administrativo, na 

data da implementação do PCCS do município, o servidor passa a ter 

direito líquido e certo resguardado pela via mandamental. Consoante 

entendimento firmado nos verbetes 269 e 271 das Súmulas do Supremo 
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Tribunal Federal, "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de 

cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, 

os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial 

própria". (N.U 0001141-55.2012.8.11.0033, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

12/08/2014, Publicado no DJE 18/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL COM 

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE 

DECADÊNCIA – REJEITADA - ENQUADRAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL Nº 830/2010 – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPOSSIBILIDADE – 

SÚMULAS DO STF – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA - 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não 

decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data da ciência do ato 

impugnado pela impetrante e o ajuizamento do mandamus, não há que se 

falar em decadência. Devidamente preenchidos os requisitos necessários 

ao enquadramento na Classe “C”, do cargo de agente administrativo, na 

data da implementação do PCCS do município, o servidor passa a ter 

direito líquido e certo resguardado pela via mandamental. Consoante 

entendimento firmado nos verbetes 269 e 271 das Súmulas do Supremo 

Tribunal Federal, "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de 

cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, 

os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial 

própria". (N.U 0001141-55.2012.8.11.0033, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

12/08/2014, Publicado no DJE 18/08/2014). No presente caso, pela 

iliquidez da quantia da presente condenação, deverá haver a apuração 

quando da liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 509, I[1] do 

CPC. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para: a) DETERMINAR à ré 

a proceder ao enquadramento do cargo da requerente de acordo com o 

tempo de serviço, observada a evolução funcional, nos termos do artigo 

32, inciso II c/c artigo 51, §1º, inciso II da Lei Complementar n. 399/212; b) 

CONDENAR a requerida a pagar parcelas vencidas e não pagas, 

observada a prescrição quinquenal. Em função do julgamento pelo STF do 

RE 870.947, o mencionado valor deverá ser acrescido de correção 

monetária a partir da data em que foi instituída a gratificação de encargos 

especiais, além de juros de mora, a contar da citação, nos seguintes 

termos: A) Juros de 6% ao ano, desde o advento da Medida Provisória 

2.180/2001, que incluiu na Lei 9.494/1997 o art. 1º-F. A correção 

monetária, até 29/06/2009 (entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009), deve 

ser computada segundo os índices da egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça do Tribunal de Justiça (Provimento nº. 03/1993); B) A partir de 

29/06/2009 (em razão do advento da redação do art. 1-F, da Lei 

9.494/1997, por força da Lei nº 11.960/2009), os juros serão calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta 

de poupança. E a correção monetária observará o IPCA-E. CONDENA-SE a 

requerida ainda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre as parcelas vencidas, observado o disposto no 

Enunciado nº 111 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No mais, este 

Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC. Isenta de custas processuais, conforme artigo 3º, 

inciso I da Lei n. 7.603/2001. Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça 

por força do que dispõe o artigo 496, I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 17 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 509. Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, 

quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou 

exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000945-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO SILVA (TESTEMUNHA)

LURDES DA SILVA (AUTOR(A))

BERONICE CORREIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000945-85.2018.8.11.0024. AUTOR(A): LURDES DA SILVA 

TESTEMUNHA: BERONICE CORREIA DA SILVA, FAUSTINO SILVA REU: 

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE I – Relatório Trata-se a demanda 

de ação que objetiva a concessão de aposentadoria rural por idade 

ajuizada por LURDES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que a parte autora preenche 

os requisitos legais para a concessão do benefício. Com a exordial, vieram 

documentos. A petição inicial foi despachada, sendo indeferido o pedido 

de tutela antecipada requerido (id. 15528506). A contestação é vista no id. 

16290040, defendendo, grosso modo, a ausência dos requisitos para a 

concessão do benefício pleiteado. Réplica à contestação (id. 18561234). 

O feito fora saneado (id. 23914605), sendo designada audiência de 

instrução e julgamento. A parte autora apresentou rol de testemunhas no 

id. 24429816. Realizada audiência de instrução, ocasião na qual foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas (id. 25872634). As alegações finais foram 

apresentadas de forma remissiva pela parte autora. O processo veio 

concluso. II – Fundamentação Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. De acordo com o art. 

48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da 

Constituição Federal, a idade mínima para aposentadoria rural por idade é 

de 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher. Com relação à carência, o art. 143 da Lei de Benefícios 

estabelece que, o trabalhador rural deve (1) comprovar o efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no (2) período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. No caso em tela, a autora demonstrou o preenchimento do 

requisito idade, ou seja, contava com 57 (cinquenta e sete) anos de idade 

à época do ajuizamento da demanda, conforme se verifica pelo documento 

de identidade anexo à inicial. No que tange à qualidade de segurada, 

nota-se que a autora colacionou documentos indicando o início de prova 

material quanto ao tempo de atividade em que labora sob regime de 

economia familiar pelo tempo de carência do benefício, superior a 180 

(cento e oitenta) meses, conforme o art. 142 da Lei n. 8.213/91, tendo em 

vista a implementação da idade mínima para a concessão do benefício em 

2016. O início de prova material acostada aos autos consiste na certidão 

de casamento da autora que consta a profissão de seu antigo esposo 

como lavrador, fatura de energia elétrica, constando que a parte autora 

reside na zona rural, declaração de atividade rural em regime de economia 

familiar, documentos religiosos dos filhos e notas fiscais de aquisição de 

produtos agrícolas, apontando que a parte autora reside na zona rural. 

Além disso, a prova testemunhal produzida em audiência corrobora com a 

afirmação de trabalho rural, em regime de economia familiar. Enfim, no 

caso concreto, a instrução demonstrou que a autora, assim como seu 

ex-esposo, exerceu o trabalho rural na forma de regime de economia 

familiar por período correspondente ao tempo de carência do benefício, 

conforme depoimento das testemunhas, bem como o início de prova 

material produzido. Nesse sentido, é a jurisprudência: “SÚMULA nº 14 da 

TNU - Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige 

que o início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício. SÚMULA N. 34 da TNU - Para fins de comprovação 

do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo 

à época dos fatos a provar.” Desta forma, faz jus ao recebimento de um 

salário-mínimo, tal como preceitua o art. 143 da Lei de Benefícios. III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural 

por idade da autora nos seguintes termos: a) o nome do segurado: 

LURDES DA SILVA b) o benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural, inclusive com o abono anual – 13º salário; c) a renda mensal atual: 

Salário-mínimo d) a data de início do benefício – DIB: 09/05/2018 (data do 

requerimento administrativo) e) data do início do pagamento: 30 dias da 

data da intimação da sentença. f) período a ser considerado como 

atividade rural: (15 anos, art. 142 da Lei n. 8.213/91). Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Os juros de mora e correção monetária deverão 
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incidir com base no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos 

da Justiça Federal. Além disso, CONDENA-SE o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento), 

sobre o valor atualizado da condenação, devidos entre o ajuizamento da 

ação e a data da sentença, conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos à instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas. Isento o INSS em relação às custas e despesas processuais, 

por força do artigo 3º da Lei n.7.603, de 27/12/2001. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 18 de março de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001221-19.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO JOSE DA VEIGA (TESTEMUNHA)

CRISTINA PAULINA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001221-19.2018.8.11.0024. AUTOR(A): CRISTINA PAULINA DE SOUSA 

TESTEMUNHA: ABILIO JOSE DA VEIGA REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO 

RIO VERDE I – Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a 

concessão de aposentadoria rural por idade ajuizada por CRISTINA 

PAULINA DE SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS), narrando em suma, que a parte autora preenche os 

requisitos legais para a concessão do benefício. Com a exordial, vieram 

documentos. A petição inicial foi despachada, sendo indeferido o pedido 

de tutela antecipada requerido (id. 16756620). A contestação é vista no id. 

18160431, defendendo, grosso modo, a ausência dos requisitos para a 

concessão do benefício pleiteado. Réplica à contestação (id. 18561554). 

O feito fora saneado (id. 23914633), sendo designada audiência de 

instrução e julgamento. A parte autora apresentou rol de testemunhas no 

id. 24429806. Realizada audiência de instrução, ocasião na qual foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas (id. 25873152). As alegações finais foram 

apresentadas de forma remissiva pela parte autora. O processo veio 

concluso. II – Fundamentação Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. De acordo com o art. 

48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da 

Constituição Federal, a idade mínima para aposentadoria rural por idade é 

de 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher. Com relação à carência, o art. 143 da Lei de Benefícios 

estabelece que, o trabalhador rural deve (1) comprovar o efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no (2) período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. No caso em tela, a autora demonstrou o preenchimento do 

requisito idade, ou seja, contava com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade 

à época do ajuizamento da demanda, conforme se verifica pelo documento 

de identidade anexo à inicial. No que tange à qualidade de segurada, 

nota-se que a autora colacionou documentos indicando o início de prova 

material quanto ao tempo de atividade em que labora sob regime de 

economia familiar pelo tempo de carência do benefício, superior a 180 

(cento e oitenta) meses, conforme o art. 142 da Lei n. 8.213/91, tendo em 

vista a implementação da idade mínima para a concessão do benefício em 

2018. O início de prova material acostada aos autos consiste na certidão 

de casamento da autora e da certidão de óbito do seu cônjuge, que consta 

a profissão de seu esposo como lavrador, fatura de energia elétrica, 

constando que a parte autora reside na zona rural, declaração de 

atividade rural em regime de economia familiar, comprovantes de 

sociedade no Sindicato Rural, documentos escolares dos filhos que 

apontam a localidade rural em que residiam, dentre outros. Além disso, a 

prova testemunhal produzida em audiência corrobora com a afirmação de 

trabalho rural, em regime de economia familiar. Enfim, no caso concreto, a 

instrução demonstrou que a autora, assim como seu cônjuge, exerceu o 

trabalho rural na forma de regime de economia familiar por período 

correspondente ao tempo de carência do benefício, conforme depoimento 

das testemunhas, bem como o início de prova material produzido. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: “SÚMULA nº 14 da TNU - Para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. 

SÚMULA N. 34 da TNU - Para fins de comprovação do tempo de labor 

rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos 

fatos a provar.” Desta forma, faz jus ao recebimento de um salário-mínimo, 

tal como preceitua o art. 143 da Lei de Benefícios. III – Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade da 

autora nos seguintes termos: a) o nome do segurado: CRISTINA PAULINA 

DE SOUSA b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, 

inclusive com o abono anual – 13º salário; c) a renda mensal atual: 

Salário-mínimo d) a data de início do benefício – DIB: 15/04/2018 (data do 

requerimento administrativo) e) data do início do pagamento: 30 dias da 

data da intimação da sentença. f) período a ser considerado como 

atividade rural: (15 anos, art. 142 da Lei n. 8.213/91). Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Os juros de mora e correção monetária deverão 

incidir com base no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos 

da Justiça Federal. Além disso, CONDENA-SE o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento), 

sobre o valor atualizado da condenação, devidos entre o ajuizamento da 

ação e a data da sentença, conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos à instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas. Isento o INSS em relação às custas e despesas processuais, 

por força do artigo 3º da Lei n.7.603, de 27/12/2001. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 18 de março de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000392-67.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGETE DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000392-67.2020.8.11.0024. AUTOR(A): GEORGETE DOS SANTOS 

SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de 

ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados no processo. Com a 

inicial vieram documentos. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. De proêmio, de relevo anotar que 

em 20 de setembro de 2019 houve a publicação da Lei n. 13.876, a qual, 

dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da Lei n. 

5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) “Art. 

15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

p r o c e s s a d a s  e  j u l g a d a s  n a  J u s t i ç a  E s t a d u a l : 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 
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ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. Logo, uma vez que a competência é determinada no 

momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

como no vertente caso, este Juízo não é competente para processar e 

julgar o feito em questão, de modo que o processo deve ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. De outro norte, não há falar em qualquer desrespeito 

à decisão proferida pelo STJ no âmbito do Conflito de Competência n. 

170.051 – RS, pois na decisão proferida naquele processo pelo Ministro 

Mauro Campbell Marques refere-se aos processos que já estavam em 

trâmite, havendo como tese controvertida os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado). Portanto, não pairam 

dúvidas de que as novas demandas devem obedecer ao que disciplina a 

novel legislação. Forte em tais razões, diante de sua incompetência 

absoluta, este Juízo JULGA EXTINTO o presente feito, na forma do art. 

485, inciso IV, do CPC. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

despesas e custas processuais, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, o que 

suspende-se em razão dos benefícios da AJG concedidos nesta 

oportunidade. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 18 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000246-94.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000246-94.2018.8.11.0024. AUTOR(A): PEDROLINA SOARES DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a concessão de aposentadoria rural por 

idade ajuizada por PEDROLINA SOARES DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que a parte 

autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Com 

a exordial, vieram documentos. A petição inicial foi despachada, sendo 

determinada a citação da parte ré (id. 13102551). A contestação é vista 

no id. 13523291, defendendo, grosso modo, a ausência dos requisitos 

para a concessão do benefício pleiteado. Réplica à contestação (id. 

14174348). O feito fora saneado (id. 23906299), sendo designada 

audiência de instrução e julgamento. A parte autora apresentou rol de 

testemunhas no id. 24429829. Realizada audiência de instrução, ocasião 

na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas (id. 25874935). As 

alegações finais foram apresentadas de forma remissiva pela parte 

autora. O processo veio concluso. II – Fundamentação Não havendo 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 

8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade mínima 

para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à carência, o 

art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que, o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício, computado o período a que se 

referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em tela, a autora 

demonstrou o preenchimento do requisito idade, ou seja, contava com 56 

(cinquenta e seis) anos de idade à época do ajuizamento da demanda, 

conforme se verifica pelo documento de identidade anexo à inicial. No que 

tange à qualidade de segurada, nota-se que a autora colacionou 

documentos indicando o início de prova material quanto ao tempo de 

atividade em que labora sob regime de economia familiar pelo tempo de 

carência do benefício, superior a 180 (cento e oitenta) meses, conforme o 

art. 142 da Lei n. 8.213/91, tendo em vista a implementação da idade 

mínima para a concessão do benefício em 2017. O início de prova material 

acostada aos autos consiste em recibo de inscrição do imóvel rural, 

filiação no sindicato os trabalhadores rurais, cadastro de agricultora 

familiar, notas fiscais de aquisição de insumos, documentos relacionados 

à utilização de horta comunitária, dentre outros. Além disso, a prova 

testemunhal produzida em audiência corrobora com a afirmação de 

trabalho rural, em regime de economia familiar. Enfim, no caso concreto, a 

instrução demonstrou que a autora, assim como seu cônjuge, exerceu o 

trabalho rural na forma de regime de economia familiar por período 

correspondente ao tempo de carência do benefício, conforme depoimento 

das testemunhas, bem como o início de prova material produzido. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: “SÚMULA nº 14 da TNU - Para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. 

SÚMULA N. 34 da TNU - Para fins de comprovação do tempo de labor 

rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos 

fatos a provar.” Desta forma, faz jus ao recebimento de um salário-mínimo, 

tal como preceitua o art. 143 da Lei de Benefícios. III – Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade da 

autora nos seguintes termos: a) o nome do segurado: PEDROLINA 

SOARES DA SILVA b) o benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural, inclusive com o abono anual – 13º salário; c) a renda mensal atual: 

Salário-mínimo d) a data de início do benefício – DIB: 07/11/2017 (data do 

requerimento administrativo) e) data do início do pagamento: 30 dias da 

data da intimação da sentença. f) período a ser considerado como 

atividade rural: (15 anos, art. 142 da Lei n. 8.213/91). Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Os juros de mora e correção monetária deverão 

incidir com base no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos 

da Justiça Federal. Além disso, CONDENA-SE o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento), 

sobre o valor atualizado da condenação, devidos entre o ajuizamento da 

ação e a data da sentença, conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos à instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas. Isento o INSS em relação às custas e despesas processuais, 

por força do artigo 3º da Lei n.7.603, de 27/12/2001. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 18 de março de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-30.2020.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUIZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000388-30.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:SANDRA LUIZA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARESSA DE OLIVEIRA 

VOGADO TAVARES POLO PASSIVO: MERCADOPAGO.COM 

REPRESENTACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-15.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIDE PINHEIRO DE SOUZA MAMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000389-15.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JOCINEIDE 

PINHEIRO DE SOUZA MAMORE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS POLO PASSIVO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-52.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LEPRI BOBROFF (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MULTICASA LTDA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000393-52.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:RENATO LEPRI 

BOBROFF ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO PROENÇA POLO 

PASSIVO: COMERCIAL MULTICASA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001013-35.2018.8.11.0024 REQUERENTE: MOSAR 

FRATARI TAVARES REQUERIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, 

AVIANCA Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de valores em 

favor do exequente e, após, volvam-me conclusos para sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000043-98.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANO LUCIO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000043-98.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: EMILIANO LUCIO 

DE CARVALHO EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Expeça-se o 

alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, após, 

volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002084-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUEDES DO VALE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002084-83.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: JOSE GUEDES DO VALE Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002086-53.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VIEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002086-53.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: LUIZ VIEIRA DE CARVALHO Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002091-75.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. DE LIMA DOMINGOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002091-75.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: C. DE LIMA DOMINGOS - ME Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000009-37.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE POLIDORIO (EXECUTADO)

POLIDORIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIANE GARCIA MACIEL (EXECUTADO)

ABILENE LIMA DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000009-37.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: ESTADO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: POLIDORIO & CIA LTDA - ME, ABILENE 

LIMA DA SILVA ARRUDA, JOSIANE GARCIA MACIEL, FERNANDO 

HENRIQUE POLIDORIO Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo 

de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do 

artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, 

nem nomeie bens à penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto 

bastem para a satisfação do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação. A parte executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, 

nos moldes do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de 

pronto pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001964-40.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA ROYO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001964-40.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA 

ROYO Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, 

pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002088-23.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002088-23.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, 

pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002006-89.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA ANTUNES SIMONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002006-89.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA ANTUNES 

SIMONI Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, 

pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 
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executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000702-60.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO INACIO WIEGERT (EXECUTADO)

LUIS EDUARDO ROMANO BAGGIO (EXECUTADO)

FIRMINO JOSE BAGGIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE LONGHI OAB - MT0005089A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Executada PEDRO INÁCIO 

WIEGERT, para, querendo e no prazo legal, apresentar impugnação, 

considerando a penhora de valores via BacenJud (id. 28586042), 

consignando-se que a possibilidade de defesa no feito executório é 

restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do art. 917 do 

CPC. Colider/MT, 17 de março de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-06.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREISE GODOI DE OLIVEIRA 04463094194 (EXECUTADO)

GREISE GODOI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES DEMITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Executada GREISE GODOY 

DE OLIVEIRA, para, querendo e no prazo legal, apresentar impugnação, 

considerando a penhora de valores via BacenJud (id. 28586063), 

consignando-se que a possibilidade de defesa no feito executório é 

restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do art. 917 do 

CPC. Colider/MT, 17 de março de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001109-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (EXEQUENTE)

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada, via de sua Advogada, Dr.ª 

Elisângela Peral da Silva, para pagar o débito referente aos honorários de 

sucumbência, no valor de R$ 613,01 (seiscentos e treze reais e um 

centavo) no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-lhe que para o caso de 

não adimplemento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios de sucumbência, ambos fixados no patamar de 

dez por cento (art. 523, § 1º, do CPC) e que por orientação do art. 523, § 

3º, do CPC, na hipótese de o executado não pagar tempestivamente o 

valor exequendo, fica desde logo determinada a expedição de mandado 

de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, salientando 

que o executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

escoamento do interregno para pagamento voluntário, para apresentar, 

independentemente de penhora ou nova intimação, nestes próprios autos, 

a impugnação, em conformidade com o art. 525 do CPC. Colider/MT, 18 de 

março de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001184-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. V. D. S. (EXEQUENTE)

J. A. V. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEILTON BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001184-71.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: J. T. V. 

D. S., J. A. V. D. S. EXECUTADO: GEILTON BEZERRA DA SILVA Vistos. 

Cuida-se de ação de execução de alimentos em que são partes as em 

epígrafe. Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo extrajudicial 

referente à regularização de alimentos dos filhos menores. Instado à 

manifestação, o Ministério público opinou pela homologação. É o sucinto 

relatório. DECIDO. Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Dessume-se 

do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos agentes 

processuais que mantivessem os olhares volvidos à autocomposição da 

lide. Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de 

pacificação do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais 

adequado para pôr termo àquele entrevero que os levaram a procurar o 

Poder Judiciário. Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas 

analisar o aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando 

de homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente. 

Nesta senda, uma vez que aparentemente o acordo firmado entre as 

partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação. Ante o 

exposto, em consonância com o ente ministerial, HOMOLOGO a 

autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. 

DEFIRO o benefício da gratuidade processual em favor das partes, cujas 

obrigações de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva, nos 

moldes do art. 98, § 3º do CPC. PUBLIQUE-SE. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação 

das partes. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 97995 Nr: 778-04.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido inserto no petitório de fls. 65/67 para determinar, via 

sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada.

Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou parcialmente 

frutífera (ressalvado valores ínfimos, que deverão ser imediatamente 
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desbloqueados), INTIME-SE a parte executada para, querendo e no prazo 

legal, apresentar embargos, consignando-se que, em razão da 

imutabilidade da coisa julgada, a possibilidade de defesa no cumprimento 

de sentença é restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do 

§ 1º do art. 525 do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, em cinco (5) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 98001 Nr: 784-11.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido inserto no petitório de fls. 64/66 para determinar, via 

sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada.

Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou parcialmente 

frutífera (ressalvado valores ínfimos, que deverão ser imediatamente 

desbloqueados), INTIME-SE a parte executada para, querendo e no prazo 

legal, apresentar embargos, consignando-se que, em razão da 

imutabilidade da coisa julgada, a possibilidade de defesa no cumprimento 

de sentença é restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do 

§ 1º do art. 525 do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, em cinco (5) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 58130 Nr: 2416-48.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR - 22819, GUSTAVO R. GÕES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido inserto no petitório retro, para determinar, via sistema 

BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada.

Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou parcialmente 

frutífera (ressalvado valores ínfimos), INTIME-SE a parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos, consignando-se que a 

possibilidade de defesa no feito executório é restrita, limitando-se às 

matérias constantes nos incisos do art. 917 do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, em cinco (5) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 100608 Nr: 2602-95.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GODINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal tendo como partes as em epígrafe.

À fl. 51, a parte exequente informa o adimplemento integral da dívida em 

execução, pugnando pela extinção da ação.

É o que merece registro.

DECIDO.

Tendo havido pagamento integral do débito pelo executado, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

comprovantes de fl. 52 acostado pela parte exequente.

Assim, em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia 

certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores 

possivelmente constritos devem ser desbloqueados.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores porventura 

constritos.

Custas a cargo da parte executada, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, 

do CPC.

CONDENO, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, 

estes fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 

(cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do CPC, com 

as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do CPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000423-35.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA ALVES MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000423-35.2020.8.11.0009. AUTOR: ANA 

CRISTINA ALVES MIRANDA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se da exordial que a autora aduz “não 

saber ao certo a ocorrência dos fatos” acerca do óbito do recém nascido, 

após alega: “tendo em vista que houve a negligencia médica, em fração de 

segundos poderia ter tido um final diferente, se aquela ligação fosse 
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atendida pelo responsável pediatra a qual fez juramento que uma vida tem 

um valor imensurável”. Assim, a narração dos fatos não decorre 

logicamente a conclusão, o que poderá dificultar o julgamento de mérito. 

Demais disso, a procuração colacionada ao ID 29503047 não informa o 

nome do advogado a quem se outorga os poderes. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do CPC), emendar a inicial, sanando as irregularidades 

apontadas, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92120 Nr: 749-85.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTPS, KCDS, KKPDS, JPDS, DLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do art. 487, I do 

Código de Processo Civil, para DECLARAR a existência da união estável 

post mortem entre a requerente e o de cujus João Pereira da Silva, pelo 

período de janeiro de 2000 a 03/07/2012.CONDENO ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo, com base no artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, uma 

vez que DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita às partes, na forma da 

lei.Translade-se cópia da presente sentença aos autos em apenso de 

código 87650.Após o trânsito em julgado desta sentença, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-seColíder/MT, 01 de setembro de 

2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 122756 Nr: 474-63.2020.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDIEJDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] FUNDAMENTO e DECIDO.Inobstante o Parquet tenha manifestado 

favoravelmente a expedição do alvará judicial, tendo em vista o Decreto nº 

407, de 16 de março de 2020, do Estado de Mato Grosso, que “Dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem 

adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e da outras 

providências” prever no artigo 8º que, no âmbito do setor privado do 

Estado de Mato Grosso, fica recomendada a suspensão de eventos em 

ambientes fechados com mais de 200 (duzentas) pessoas, por ora, o 

indeferimento do pleito é medida que se impõe.Posto isso, INDEFIRO o 

pedido de Alvará Judicial. Ademais, declaro extinto o presente processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Isenção legal de 

custas e emolumentos.Não havendo qualquer intercorrência, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.INTIMEM-SE, servindo 

cópia da presente como MANDADO.CIÊNCIA ao MPE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colíder, 17 de março de 2020.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52234 Nr: 2952-30.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORÊNCIO RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:67842-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados da parte autora, para 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53303 Nr: 742-69.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5.868-A, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:MT- 8750

 INTIMAÇÃO da parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manieste-se pelo que entender de direito, conforme determinado na 

decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55416 Nr: 43-44.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO L. MISSASSE - ME, MUNICIPIO DE 

COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, da parte exequente, para que 

indique outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87650 Nr: 1010-84.2014.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA PEREIRA DE SOUZA, KTPS, KCDS, KKPDS, DLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que faço juntada da decisão, desentrada dos autos 92120, 

conforme determinado.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37379 Nr: 3803-11.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHDSS, TADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX SANDRO DA SILVA ARAUJO, Cpf: 
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94480656120, Rg: 1419716-2, Filiação: de Tereza da Silva Araújo e 

Olímpio Araújo, data de nascimento: 22/03/1982, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT, solteiro(a), serviços gerais - lavrador. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc.Processo concluso em razão de pendência 

relacionada ao pagamento das custas judiciais.Analisando os autos, 

verifica-se a ocorrência da prescrição das custas judiciais.O parágrafo 

único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo prescricional 

se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para o 

recolhimento das custas judiciais, in verbis:“Art. 355. Ao verificar a 

prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o Juiz extinguirá o 

processo, pronunciando a prescrição de ofício, determinando o 

arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, não se aplicando 

o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a 

partir da data em que o devedor foi intimado para recolhimento das custas 

judiciais”.Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos 

às custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN). Há de ver que 

uma das formas de extinção do crédito tributário é a ocorrência da 

prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do Código Tributário 

Nacional.Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias 

recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Em analogia ao 

disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação 

da parte devedora via DJE.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myrna Nayara Queiroz 

Leite Viana, digitei.

Colíder, 29 de novembro de 2019

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120159 Nr: 2701-60.2019.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANESSA DE SOUZA BEZERRA, Cpf: 

06350841123, Rg: 2679667-8, Filiação: Maria Guida de Souza Bezerra e 

Jose Carlos Bezerra, data de nascimento: 22/12/1994, brasileiro(a), 

natural de Colíder-MT, solteiro(a), cuida de criança, Telefone 

66-99227-6299 e atualmente em local incerto e não sabido RONILSON 

FERREIRA ALMEIDA, Cpf: 03859106147, Rg: 21828512, Filiação: 

Rosangela Aparecida Ferreira de Brito e Nilson Nunes Almeida, data de 

nascimento: 29/06/1991, brasileiro(a), natural de Colider-MT, convivente, 

Telefone 66-9912-0858. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim 

de convolar em definitivas as medidas protetivas deferidas.Considerando 

que as medidas protetivas são relações jurídicas continuativas, e assim, 

não fazem coisa julgada material (arts. 505, I, do CPC e 19, §§ 2.º e 3.º, 

LMP), podendo assim, serem revistas a qualquer tempo, entendo, que os 

efeitos das medidas deferidas terão validade pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados da ciência da ofendida desta decisão.Assim, deverá 

o(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA intimar a ofendida dando-lhe ciência dessa 

sentença, bem como do prazo de 6 meses de validade, ressaltando que, 

independentemente de nova intimação, deverá no prazo de 10 dias, após 

os 6 meses, comparecer a defensoria/advogado/ministério público 

peticionando ou a secretaria, para informar da necessidade de ainda 

manter as medidas protetivas em vigor, detalhando os motivos, salientando 

em caso de inércia, poderá ser arquivada. INTIME-SE pessoalmente o 

requerido desta decisão cientificando-o que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, além do crime previsto no artigo 24-A 

da Lei 11.340/2006.Na eventualidade dele não ser encontrado para 

intimação pessoal, INTIME-O por edital.INTIME-SE também a vítima.Ciência 

ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 05 de dezembro de 2019.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA RAYNY 

ALMEIDA, digitei.

Colíder, 13 de março de 2020

Fernanda Stecca Cioni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113782 Nr: 2730-47.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TAYNARA VOMIERO DA SILVA, Cpf: 

05947712180, Rg: 30366437, Filiação: Alessandra Vomiero Nascimento da 

Silva e Vanderlei da Silva, data de nascimento: 06/08/2000, brasileiro(a), 

natural de Colider-MT, solteiro(a), Telefone 6699633-9908. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim 

de convolar em definitivas as medidas protetivas deferidas (fls. 

20/21).Anoto que as medidas terão vigência pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados do dia em que tomou ciência a ofendida, devendo aquela 

ser cientificada, nos termos do art. 201, §2º, do CPP , de que decorrido o 

prazo supracitado deverá, em 10 dias, informar se pretende a manutenção 

das medidas, consignando que a inércia importará na revogação, em 

virtude da desistência tácita.Decorrido o prazo assinalado acima e 

constatada a inércia, torne-me concluso.INTIME-SE, pessoalmente, o 

requerido e vítima desta decisão cientificando o primeiro que em caso de 

descumprimento poderá ensejar a custódia cautelar, no termos do artigo 

313, inciso III, do CPP e no delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 

11.340/2006. Ciência ao Ministério Público.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente incidente.Às providências.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 28 de janeiro de 2019.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA RAYNY 

ALMEIDA, digitei.

Colíder, 16 de março de 2020

Fernanda Stecca Cioni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119936 Nr: 2579-47.2019.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MDLSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE LOURDES SILVA DE CASTRO, 

Cpf: 02363689232, Filiação: Alzenir Maria Silva da Mota e Leonardo 

Serrano de Castro, data de nascimento: 22/03/1992, brasileiro(a), natural 

de Manaus-AM, solteiro(a), Telefone 66-99649-7357. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim 

de convolar em definitivas as medidas protetivas deferidas.Considerando 

que as medidas protetivas são relações jurídicas continuativas, e assim, 

não fazem coisa julgada material (arts. 505, I, do CPC e 19, §§ 2.º e 3.º, 

LMP), podendo assim, serem revistas a qualquer tempo, entendo, que os 

efeitos das medidas deferidas terão validade pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados da ciência da ofendida desta decisão.Assim, deverá 

o(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA intimar a ofendida dando-lhe ciência dessa 

sentença, bem como do prazo de 6 meses de validade, ressaltando que, 

independentemente de nova intimação, deverá no prazo de 10 dias, após 

os 6 meses, comparecer a defensoria/advogado/ministério público 

peticionando ou a secretaria, para informar da necessidade de ainda 

manter as medidas protetivas em vigor, detalhando os motivos, salientando 

em caso de inércia, poderá ser arquivada. INTIME-SE pessoalmente o 

requerido desta decisão cientificando-o que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, além do crime previsto no artigo 24-A 

da Lei 11.340/2006.Na eventualidade dele não ser encontrado para 

intimação pessoal, INTIME-O por edital.INTIME-SE também a vítima.Ciência 

ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 05 de dezembro de 2019.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA RAYNY 

ALMEIDA, digitei.

Colíder, 16 de março de 2020

Fernanda Stecca Cioni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 122828 Nr: 521-37.2020.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JÚNIOR, 

SILVIO EDUARDO POLIDORIO, DAVI SOUTO DA SILVA, CARLITO RAMOS 

DE REZENDE, LUIZ CARLOS FELIX VIANA, HELIO PERINA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16.241/MT, JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - 

OAB:MT-3735, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999/MT

 Autos n°. 521-37.2020.811.0009 – Código n°. 122828

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato “2” deprecado, DESIGNO o dia 04 de agosto de 

2020, às 14h30.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 16 de março de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86386 Nr: 3800-75.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAQUE VALMOR PEREIRA LIMA, Cpf: 

00172999189, Rg: 1510824-4, Filiação: Maria da Glória Pereira Lima e 

Adelcio Messias de Lima, data de nascimento: 26/07/1983, brasileiro(a), 

natural de Colíder-MT, solteiro(a), vendedor, Telefone 66-9244-6732. 

atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Autos n°: 3800-75.2013.811.0009 - Código: 86386. 

Sentença. Vistos, etc.Trata-se de ação penal instaurada em face de 

ISAQUE VALMOR PEREIRA LIMA, qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas disposições artigo 146, § 2º c/c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal; e artigo 21 do Decreto-lei nº. 3.688/1941, pelos fatos 

descritos na denúncia. A denúncia foi recebida em 16/06/2015 (fl. 47). O 

réu foi citado (fl. 81), contudo, não apresentou resposta à acusação, eis 

que embora tenha informado que constituiria advogado, este quedou-se 

inerte. Instado, o Ministério Público pugnou pela declaração da extinção da 

punibilidade do acusado, com fundamento na prescrição virtual (fls. 

95/98). Vieram-me os autos conclusos. É o que me cumpria relatar. 

Decido. Verifica-se, in casu, que plasmou a prescrição virtual. Tal situação 

subtrai da ação penal o interesse processual. A pena em abstrato 

cominada ao crime do artigo 146, § 2º, do Código Penal é de detenção de 

03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa, já a da contravenção penal 

descrita no artigo 21 do Decreto-lei nº. 3.688/1941 é de prisão simples de 

15 (quinze) dias a 03 (três) meses. Com efeito, da data do recebimento da 

denúncia (16/05/2015 – fl. 47) até hoje, transcorreram mais de 03 (três) 

anos. No presente caso, levando em consideração o decurso do prazo, 

superior a três anos até a presente data, e diante da análise superficial 

das circunstâncias do crime e do perfil do acusado, tenho que, em caso 

de condenação, a pena não alcançaria um patamar superior ao mínimo 

legal, sendo assim, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, nos 

termos do art. 109, inciso VI, do CP. A prescrição virtual constitui 

expressão da economia processual, do interesse processual e da 

duração razoável do processo e sua efetividade já que qualificando a 

prescrição como a perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado, 

sendo uma das causas de extinção da punibilidade elencadas no art. 107 

do Código Penal, instituto jurídico que para se perfectibilizar subordina ao 

transcurso do tempo e, diante da inércia Estatal o acusado é beneficiado 

com o aniquilamento da pretensão punitiva e tendo como sucedâneo lógico 

à extinção do processo. O fundamento deste instituto é a inconveniência 

da aplicação da sanção penal, o transcurso de considerável lapso 

temporal aliado ao combate à ineficiência do Estado, compelindo a agir 

dentro dos prazos prescritos em lei, impedindo, por via de conseqüência, 

o início ou interrupção da persecução penal, afastando os efeitos penais e 

extrapenais da condenação e exclusão dos antecedentes criminais, salvo 

por requisição judicial (RT 101/745). Cuida-se de SENTENÇA 

TERMINATIVA DE MÉRITO como lecionava o saudoso Julio Fabbrini 

Mirabete eis que o mérito foi julgado e definido o juízo, sem haver 

condenação . Frente a tal quadro e, frise-se, sem qualquer base legal 

surge o instituto da prescrição virtual ou antecipada ou projetada onde se 

pronuncia a perda do poder-dever de punir quando a pena em perspectiva 

que sujeitará os acusados no caso vertente não autorizará o Estado a 

executar a pena. Com isso, coloca-se em voga o princípio da economia 

processual porque de nada adiantará a prolação de provimento em 

cognição exauriente quando, de antemão, já descortina a perda do ius 

puniends. Tal princípio, frise-se, merece uma releitura frente ao art. 5º, 

inciso LXXVIII da Constituição que garantiu a duração razoável do 

processo, o qual tem recebido interpretação pontual do Supremo . A 

necessidade da utilização do processo penal é muito bem delineada por 

José Frederico Marques para quem o interesse de agir é instrumental e 

secundário, e deriva da necessidade de tutelar-se o interesse substancial 

e primário em que descansa a pretensão. Pressupõe o interesse 

processual a lesão do interesse substancial e a idoneidade da providência 

impetrada para protegê-lo. Seria inútil – como ensina ENRICO TULLIO 

LIEBMAN – “conhecer do pedido para conceder ou negar o que nele se 

impetra, se na situação de fato ali desenhada não se descobre 

hipoteticamente uma lesão a qualquer direito ou interesse , entendimento 

que possui aval no campo jurisprudencial . Nem se olvide que a efetividade 

deve ser observada pelo Judiciário. Conquanto esculpido no caput do art. 
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37 da CRFB/88, diz com postulado cujas diretrizes se espraiam por todas 

as áreas públicas, inclusive daquele órgão cuja função primeva é a 

entrega oportuna da prestação jurisdicional, fazendo-a sem dilações 

indevidas. Assim se o Estado, mesmo exortado pelo art. 93, XIII da 

Constituição da necessidade de garantir número de magistrados 

proporcional à população, inócuo a revolta contra factum proprium 

expressa na súmula 438 do STJ . Não é por acaso que o PACTO DE SAN 

JOSÉ DA COSTA RICA no art. 8º, nº1 assegura o processo sem dilações 

indevidas , cujo tratado internacional ocupa status de legislação 

SUPRALEGAL ou de norma com DIGNIDADE CONSTITUCIONAL , 

consoante decisão pretoriana no leading case levado a efeito no RE 

466.343, situação que repele a incidência do CPP ao caso vertente. Não é 

por outra razão que enunciado 75 do FONAJE acolhe a possibilidade do 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela 

projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto. Não se ignora a 

súmula 438 do STJ , mas, de igual forma, no novo projeto do Código de 

Processo Penal ganha contornos legais admitindo a medida que o 

Judiciário, em bom tempo, já vem reconhecendo . Assim, imperioso o 

reconhecimento da prescrição. Posto isso, com esteio nos artigos 107, IV, 

109, VI, ambos do Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da 

Costa Rica, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ISAQUE 

VALMOR PEREIRA LIMA, já qualificado, porque plasmada a prescrição. 

Ciência ao Ministério Público. Preclusas as vias impugnativas, 

RESTITUA-SE a fiança prestada à fl. 26, ao réu, intimando-o para que em 

10 (dez) dias informe os dados bancários necessários ao levantamento 

dos valores, salientando que a inércia importará, desde já, na perda dos 

valores em favor da União. Na eventualidade de não ser encontrado, 

INTIME-O por edital, e decorrido o prazo, mantendo-se inerte, desde já 

determino a perda em favor da União. Após, não havendo pendências, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Colíder/MT, 02 de 

abril de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA RAYNY 

ALMEIDA, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu, acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que em 10 dias informe os dados bancários 

necessários ao levantamento do valor pago a título de fiança, salientando 

que a inércia importará, desde já, na perda dos valores em favor da União.

Colíder, 16 de março de 2020

Fernanda Stecca Cioni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103592 Nr: 300-59.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE PRATES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDETE PRATES DA SILVA, Cpf: 

00073664189, Filiação: Sebastiana Pereira Santos da Silva e José Prates 

da Silva, data de nascimento: 22/01/1982, brasileiro(a), natural de 

Denise-MT, solteiro(a), diarista/pedreiro, Telefone 65.9646-8667. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS do acusado, para que 

informe os dados bancários necessários ao levantamento dos valores, 

salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor do 

FUNPEN.

Despacho/Decisão: Autos nº. 300-59.2017.811.0009 – Código nº. 

103592.Sentença.Vistos, etc.Trata-se de ação penal instaurada em face 

de Valdete Prates da Silva.Certidão de óbito à fl.161.Às fls. 162/163, o 

Ministério Público requereu a extinção da punibilidade da acusada ante a 

notícia de sua morte.Eis a síntese do necessário. Decido. Preceitua o art. 

107, inciso I do Código Penal, que extingue-se a punibilidade pela morte do 

agente, fazendo com que o Estado perca o jus puniendi. Assim, diante da 

certidão de óbito da acusada acostada aos autos à fl.161, reconheço a 

ocorrência da extinção da punibilidade da pretensão punitiva estatal. 

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDETE 

PRATES DA SILVA, já qualificada nos autos, nos termos do artigo 107, 

inciso I do Código Penal. Em relação a fiança prestada à fl.56, DETERMINO 

que a serventia deste juízo diligencie junto as demais varas desta comarca 

no sentido de identificar possível inventário em nome da ré, devendo, caso 

positivo, comunicar acerca dos valores depositados nestes autos, 

promovendo-se o necessário para restituição dos valores. Em caso 

negativo, expeça-se edital de intimação para que eventuais herdeiros 

providenciem o necessário ao levantamento da quantia, advertindo da 

necessidade de fornecimento de dados bancários. Finalmente, para o 

caso de ambas diligencias restarem inócuas, desde já DECLARO o 

perdimento dos valores em favor do FUNPEN. Após, não havendo 

pendência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 

21 de janeiro de 2020. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA RAYNY 

ALMEIDA, digitei.

Colíder, 16 de março de 2020

Fernanda Stecca Cioni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113546 Nr: 2598-87.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT, 

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 16.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335, ALLYSO MENEZES - OAB:24511, NUBIA SILVA ROCHA - 

OAB:OAB/MT- 213258

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAQUELINE OLIVEIRA SILVA, Cpf: 

05317881137, Rg: 25568531, Filiação: Marcia Andrade de Oliveira e 

Nelson Ferreira da Silva, data de nascimento: 01/02/1997, brasileiro(a), 

natural de Colider-MT, solteiro(a), Telefone 66-99650-5290 e atualmente 

em local incerto e não sabido VILMAR DA SILVA BAPTISTA, Cpf: 

47411341134, Rg: 2070663006, Filiação: Laura Ferreira Baptista e 

Geracino da Silva Baptista, data de nascimento: 30/07/1969, brasileiro(a), 

natural de Porto Alegre-RS, solteiro(a), representante comercial, Telefone 

51-99902-6701. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim 

de convolar em definitivas as medidas protetivas deferidas.Considerando 

que as medidas protetivas são relações jurídicas continuativas, e assim, 

não fazem coisa julgada material (arts. 505, I, do CPC e 19, §§ 2.º e 3.º, 

LMP), podendo assim, serem revistas a qualquer tempo, entendo, que os 

efeitos das medidas deferidas terão validade pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados da ciência da ofendida desta decisão.Assim, deverá 

o(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA intimar a ofendida dando-lhe ciência dessa 

sentença, bem como do prazo de 6 meses de validade, ressaltando que , 

independentemente de nova intimação, deverá no prazo de 10 dias, após 

os 6 meses, comparecer a defensoria/advogado/ministério público 

peticionando ou a secretaria, para informar da necessidade de ainda 

manter as medidas protetivas em vigor, detalhando os motivos, salientando 

em caso de inércia, poderá ser arquivada. INTIME-SE pessoalmente o 

requerido desta decisão cientificando-o que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, além do crime previsto no artigo 24-A 

da Lei 11.340/2006.Na eventualidade dele não ser encontrado para 

intimação pessoal, INTIME-O por edital.INTIME-SE também a vítima.Ciência 

ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 23 de outubro de 2019.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA RAYNY 

ALMEIDA, digitei.

Colíder, 16 de março de 2020
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Fernanda Stecca Cioni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118605 Nr: 1798-25.2019.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MHDS, DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANA SOARES DO NASCIMENTO, 

Cpf: 02612013105, Rg: 1970014-8, Filiação: Vilma Soares Nascimento e 

Joaquim Frnandes Nascimento, data de nascimento: 13/03/1981, 

brasileiro(a), natural de Glória de Lourados-MS, solteiro(a), do lar, 

Telefone 66-99619-5317 e atualmente em local incerto e não sabido 

MOISES HENRIQUE DA SILVA, Cpf: 00590415107, Rg: 33.746.564-2, 

Filiação: Olimpia Izabel da Silva e Alfredo Henrique da Silva, data de 

nascimento: 15/02/1974, brasileiro(a), natural de Icaraima-PR, convivente, 

operador de máquinas, Telefone 99620-7221. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para efeito de 

convolar em definitivas as medidas protetivas deferidas.Considerando que 

as medidas protetivas são relações jurídicas continuativas, e assim, não 

fazem coisa julgada material (arts. 505, I, do CPC e 19, §§ 2.º e 3.º, LMP), 

podendo assim, serem revistas a qualquer tempo, entendo, que os efeitos 

das medidas deferidas terão validade pelo prazo de 06 (seis) meses, 

contados da ciência da ofendida desta decisão.Assim, deverá o(a) 

OFICIAL(a) DE JUSTIÇA intimar a ofendida dando-lhe ciência dessa 

sentença, bem como do prazo de 6 meses de validade, ressaltando que, 

independentemente de nova intimação, deverá no prazo de 10 dias, após 

os 6 meses, comparecer a defensoria/advogado/ministério público 

peticionando ou a secretaria, para informar da necessidade de ainda 

manter as medidas protetivas em vigor, detalhando os motivos, salientando 

em caso de inércia, poderá ser arquivada. INTIME-SE pessoalmente o 

requerido desta decisão cientificando-o que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, além do crime previsto no artigo 24-A 

da Lei 11.340/2006.Na eventualidade dele não ser encontrado para 

intimação pessoal, INTIME-O por edital.INTIME-SE também a vítima.Ciência 

ao Ministério Público.Por fim, considerando que por meio da Portaria nº. 

01451/2019/DPG fora lotado Defensor Público nesta Comarca, que entrou 

em exercício em 17/01/2020, REVOGO a nomeação do advogado dativo 

devendo os autos serem remetidos à Defensoria Pública para dar 

continuidade na defesa do réu que previamente já era assistido pelo 

mencionado órgão (fl. 21).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA RAYNY 

ALMEIDA, digitei.

Colíder, 16 de março de 2020

Fernanda Stecca Cioni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98825 Nr: 1356-64.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIELE BOTELHO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o 

fim de CONDENAR o réu JOSIELE BOTELHO DE AGUIAR, já qualificado nos 

autos, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela 

prática do delito previsto no artigo 168 do Código Penal.I)O regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 

33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.II)O valor do dia multa será de 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que deverá ser 

devidamente corrigido.III)SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma 

pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária na ordem 

de 01 (um) salário mínimo, em atenção ao disposto no artigo 44, § 2°, do 

Código Penal.IV)Consigno, outrossim, que havendo o descumprimento 

injustificado da pena restritiva de direito acima aplicada, ensejará a 

revogação do benefício e o conseguinte cumprimento da pena privativa de 

liberdade pelo acusado (art. 44, §4°, CP).Após o trânsito em 

julgado:a)Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins 

previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, 

em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral 

Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os órgãos de registro;c)Comunique-se o 

juízo da execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do 

contrário, expeça-se a guia de recolhimento definitiva;d)Expeça-se Guia 

de Execução;e)Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Intime-se o sentenciado e Ciência 

ao Ministério Público e à Defesa.CONDENO o réu ao pagamento das 

custas processuais, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade, por 

analogia ao artigo 98, § 3º, CPC, haja vista que o sentenciado é assistido 

pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da FACIDER/FACIJUR, o que conduz a 

presunção de insuficiência de recursos.Às providências.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 13 de março de 

2020.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114361 Nr: 3105-48.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA POLIDORIO - 

OAB:MT 18.875

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente contrarrazões 

ao recurso de apelação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000006-19.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA GONCALVES DE ALCANTARA RIVADAVIA (EXECUTADO)

ZENI GONCALVES DE ALCANTARA (EXECUTADO)

RESTAURANTE PAPIROU LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT6908/A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo n°. 

1000006-19.8.11.0009 Vistos em Sentença. I – DO RELATÓRIO 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. II – 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES II.I – DA CITAÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA ATRAVÉS DA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE 

LEGAL Devido a não citação da pessoa jurídica através de AR, a parte 

autora fez pedido para que a citação da pessoa jurídica fosse efetivada 

através da pessoa de sua representante legal, Srª. Zeni Gonçalves de 

Alcântara (ID 18411587). A requerida Zeni, foi devidamente citada através 

de correspondência (AR), ID. 17913742. Contudo, levando a consideração 

a teoria da aparência, a citação da pessoa jurídica poderá ser considera 

válida através da citação de sua representante legal, sem prejuízo algum. 

Neste sentido, colhe-se julgados: E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

CITAÇÃO - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ATRAVÉS DE PESSOA QUE 
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SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – VALIDADE – TEORIA 

DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA. Se aquele que se encontrava 

na filial da Instituição Financeira no momento da citação recebeu a 

contrafé oferecida pelo oficial de justiça exarando sua assinatura no 

mandado, sem opor qualquer ressalva, não há como declarar a nulidade 

da citação, aplicando-se ao caso a teoria da aparência. Preliminar 

rejeitada. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – LAPSO 

PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE DEVE SER CONTADO DA 

CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO 

NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A 

prescrição do direito de ação para a cobrança de crédito tributário ocorre 

em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, ou 

seja, da notificação do contribuinte para o pagamento, ex vi do artigo 174, 

caput, do CTN. O crédito tributário considera-se constituído definitivamente 

após a notificação do sujeito passivo ou, se interposto recurso 

administrativo no prazo legal, a partir da notificação da decisão, daí 

passando a fluir o prazo prescricional. MÉRITO ASSERTIVAS GENÉRICAS 

QUE NÃO DEMONSTRAM DE MANEIRA ESPECÍFICA AS AVENTADAS 

ILEGALIDADES NOS AUTOS DE INFRAÇÃO, PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTES 

PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA 

RECURSO IMPROVIDO. Se as CDA's atenderam todos os requisitos 

estampados no artigo 202 do Código Tributário Nacional, pormenorizando 

os tributos e multa exigidos, possibilitando, assim, o pleno exercício de 

defesa não há que se falar em nulidade daqueles títulos, que são aptos a 

suportar o processo de execução fiscal. Recurso conhecido, mas 

improv ido .  (TJ-MS -  APL :  08257454320178120001  MS 

0825745-43.2017.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de 

Julgamento: 20/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. 

TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO. Considera-se válida a 

citação de pessoa jurídica feita em nome de quem se apresenta como se 

fosse seu representante legal, apondo sua assinatura sem ressalvas. 

Aplicação da Teoria da Aparência. Precedentes do STJ. Caso concreto em 

que o juízo a quo entendeu pela necessidade de citação da pessoa 

jurídica na pessoa de seu representante legal, através de oficial de justiça. 

Cautela que se mostra desnecessária. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70053745857, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, 

Julgado em 15/04/2013) (TJ-RS - AI: 70053745857 RS, Relator: Antônio 

Corrêa Palmeiro da Fontoura, Data de Julgamento: 15/04/2013, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2013) II.II 

DA DECRETAÇÃO DE REVELIA Não obstante a requerida Zeni ter sido 

devidamente citada (ID. 17913742), a mesma não compareceu na 

audiência de tentativa de conciliação (ID 18545793), bem como não 

apresentou contestação (ID 19403886), seguindo a inteligência da sumula 

11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. Ainda, à revelia da 

requerida Restaurante Papirou LTDA – ME é medida que também se impõe, 

vez que a citação da requerida Zeni, se estenderá a pessoa jurídica 

também. III – FUNDAMENTAÇÃO Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. A preliminar de ilegitimidade de 

parte apresentada pela ré Livia Gonçalves de Alcantara Rivadavia, não 

deve prosperar, vez que se confunde com o mérito da demanda. Ademais, 

verifico que os documentos carreados aos autos são suficientes para um 

decreto condenatório favorável à parte autora. Incumbe ao requerente 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, foram juntados o titulo que 

fundamenta a ação de cobrança. Não obstante a parte ré Livia, em sua 

contestação (ID 18609200) querer alegar que inexistiu relação mercantil 

entre o autor e ela, que nunca teve conhecimentos de tais negociações, 

vale mencionar, a negociação objeto da demanda, era a entrega de carne 

no estabelecimento comercial das rés, tal alegado não merece respaldo. 

Ainda, a ré Lívia, alega que nunca autorizou terceiros a efetuarem 

compras ou receberem as carnes em seu estabelecimento comercial, 

pessoas distintas a lide, não podendo responder por atos de terceiro, ao 

final requereu a inépcia da petição inicial e extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Pois bem. Com relação os recibos das mercadorias 

assinadas/firmadas por pessoas distintas a lide, pelo que se denota tais 

pessoas provavelmente eram funcionários das rés, sendo que estas 

possuíam um estabelecimento comercial, portanto, plausível que os 

funcionários recebessem as carnes no estabelecimento comercial, logo, 

não há em que se falar em qualquer ato ilícito do requerente. No presente 

caso, possível aplicar a teoria da aparência, não havendo necessidade 

dos recibos de entrega das carnes estarem assinados somente pelas rés, 

mas sim por seus funcionários também. É assim, o entendimento 

jurisprudencial: MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. 

NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE ENTREGA. Ação monitória fundada 

em contrato de compra e venda de mercadorias. Sentença de parcial 

procedência do pedido inicial. Acolhimento parcial dos embargos 

monitórios, com a exclusão de valores relativos a notas fiscais, cuja 

entrega dos produtos não foi comprovada. Controvérsia limitada à efetiva 

comprovação do recebimento das mercadorias pela ré, vez que esta alega 

a inexistência de prova inequívoca neste sentido. Empresa autora, que 

acostou notas fiscais decorrentes da venda das mercadorias, assim como 

os canhotos de entrega, os quais se constituem documentos hábeis a 

comprovar a relação jurídica de direito material havida entre as partes. 

Entendimento há muito pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que 

notas fiscais servem para o ajuizamento da ação monitória, não sendo 

sequer exigida a assinatura do devedor. Canhotos, que se encontram 

devidamente assinados e pelo mesmo preposto. Ausência de qualquer 

documento capaz de provar a inexistência de funcionário com o mesmo 

nome no quadro de funcionários da ré. Mercadorias entregues no 

endereço correto da destinatária. Aplicação da teoria da aparência. Falta 

de interesse recursal no tocante à atualização do débito. Questão a ser 

tratada em sede de liquidação de sentença. Negado provimento ao 

recurso. (TJ-RJ - APL: 00186372120158190211, Relator: Des(a). DENISE 

LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 05/02/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL) COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA 

JURÍDICA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE FALÊNCIA. 

COMPROVAÇÃO DE INÚMEROS PROTESTOS E DIFICULDADES 

FINANCEIRAS COM PEDIDO DE FALÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. 

NOTAS FISCAIS. CANHOTOS DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA. 

ASSINATURAS DOS FUNCIONÁRIOS DA DEVEDORA. FATO NÃO 

IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. PROVA ESCRITA HÁBIL A 

AMPARAR A AÇÃO MONITÓRIA. Na hipótese de pessoa jurídica de direito 

privado com fins lucrativos, deve ser robusta a prova de hipossuficiência 

econômica para a concessão da justiça gratuita. Os elementos objetivos e 

provas colacionadas aos autos evidenciam a impossibilidade de custeio 

das custas e despesas processuais. não afeta a idoneidade jurídica a 

falta de identificação do funcionário que subscreveu as referidas notas 

fiscais, mormente porque quase sempre recebidas pelos mesmos 

funcionários os quais a apelante não negou fazerem parte de seu quadro, 

ônus que lhe impunha nos termos do art. 373, II, do CPC, aplicando-se, no 

caso, a teoria da aparência que visa a preservação da boa-fé nas 

relações negociais. Notas fiscais acompanhadas de canhoto de 

recebimento devidamente assinados por prepostos da ré constituem prova 

escrita sem eficácia de título executivo que autoriza o manejo de ação 

monitória. Título executivo judicial corretamente constituído. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10092790520178260161 SP 

1009279-05.2017.8.26.0161, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

28/03/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/03/2019) Ainda, nota-se que nos recibos também possui a assinatura 

das rés (ID 17220820 – pág. 01, 04, 06/10, ID 17220821 – págs. 01/06, ID 

172208232 págs. 01, ID 17220824 págs. 01/03, 05/07, ID 17220825 págs. 

01, 03,05, ID 17220826 – págs. 04/05, 07/10, 13, 15, ID 17220828 – págs. 

02/05, 07/10, 13, 16/18, 20/22, ID 17220838 – págs. 01/03, 05, 16, 18/20) 

constam assinaturas de representantes da ré nos canhotos de 

recebimento das mercadorias. Ressalta-se que a contestante não 

impugnou a autenticidade dos recibos que deram ensejo ao ajuizamento da 

presente ação monitória, que se mostram válidas e eficazes à 

demonstração do crédito buscado, mormente porque entregues no 

endereço do estabelecimento da compradora, sem ressalvas. Assim, é 

mister a procedência da presente ação aplicando-se, no caso, a teoria da 

aparência que visa a preservação da boa-fé nas relações negociais. IV - 

DISPOSITIVO Assim, declaro a revelia da parte reclamada (Zeni, e 

Restaurante Papirou), com fundamento no artigo 344, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE dos pedidos da demanda para CONDENAR as promovidas, 

ao pagamento do valor de R$ 24.403,87 (vinte e quatro mil e quatrocentos 

e três reais e oitenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo 

índice oficial INPC/IBGE, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme 

Sumula 43 STJ, e incidência de juros simples de 1% ao mês, a partir da 

citação. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 28 de agosto de 

2019. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 28 de 

agosto de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-11.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001759-11.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ELZA ALVES PIZZE POLO PASSIVO: Nome: 

HORING CONFECCOES LTDA - ME Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2019 Hora: 13:15, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001726-07.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. V. (AUTOR(A))

P. E. V. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. H. (REU)

 

Certifico que decorreu in albis o prazo para o polo passivo apresentar 

contestação. Destarte, considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC 

e o artigo 2º da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a 

fim de intimar o polo ativo para que manifeste-se nos autos requerendo o 

que entender pertinente e de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002014-52.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ADRIANO MAROSTICA (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o polo ativo para que manifeste-se nos 

autos requerendo o que entender pertinente e de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000492-24.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NELI AUGUSTA BERGER DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001796-24.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE BENTO DA CONCEICAO OAB - 026.582.211-42 

(REPRESENTANTE)

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. P. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que decorreu in albis o prazo para o polo passivo pagar o 

débito/e/ou apresentar impugnação. Destarte, considerando o disposto no 

artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da portaria 03/2017 deste juízo, intimo 

o polo ativo para que manifeste-se nos autos requerendo o que entender 

pertinente e de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001162-62.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. A. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000038-73.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. S. (AUTOR)

S. M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. S. (REU)

Outros Interessados:

THAIS SILVA MACIEL OAB - 004.966.551-08 (REPRESENTANTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000038-73.2020.8.11.0046. AUTOR: S. 

M. S., M. M. S. REU: PABLO RAFAEL SCHMITZ Vistos em substituição. 

Determino a emenda da inicial, para o fim de que, a parte exequente 

apresente nos autos o termo de acordo extrajudicial devidamente 

assinado pelos acordantes, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição 

legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145429 Nr: 210-32.2020.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA, JDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 Vistos em substituição.

Registre-se que as informações requisitadas à ref. 118, foram prestadas 

através do Ofício nº 24/2020, anexo.

Comodoro-MT, 17 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100736 Nr: 1248-84.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETT SABAH MARINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte requerida para que se manifeste acerca da cota ministerial de ref: 

60.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40718 Nr: 1732-75.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEDRO BASGAL, ELSON NOGUEIRA 

DE PÁDUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

defesa para que se manifeste acerca da cota ministerial de ref: 68, 

mormente informe o endereço atualizado das testemunhas que arrolou na 

resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131726 Nr: 338-86.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

defesa para a fase do artigo 422 do CP conforme determinou a sentença 

de ref: 81.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62638 Nr: 733-88.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 Vistos em substituição.

 Defiro conforme requerido, pelo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo supracitado, oficie-se a Secretaria do Meio Ambiente – 

SEMA, para que no prazo de 10 (dez) dias informe o que consta à fl. 132.

 Após informações prestadas, intime-se o Ministério Público para dizer o 

que de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 16 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 11360 Nr: 1378-65.2003.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELCIONE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC. GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Indefiro, por ora, o pedido de expedição de ofício à Delegacia de Receita 

Federal para disponibilização de Declaração sobre Operações Imobiliárias, 

vez que o exequente não demonstrou nos autos a viabilidade para a 

adoção de tal método, nem comprovou ter realizado consulta no Sistema 

Detrannet.

Nessa senda, intime-se o exequente, pessoalmente, para que promova o 

andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC e artigo 580 da 

CNGC/MT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 16 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15613 Nr: 322-60.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMIANO CARRETA, SERGIO HENRIQUE 

RIBEIRO DIAS, AJALA & DIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Vistos em substituição.

Expeça-se carta precatória para citação da pessoa jurídica Ajala & Dias 

LTDA, representada pelo Sr. Sérgio Henrique Ribeiro Dias, no endereço 

indicado pelo Ministério Público, qual seja: Avenida República do Líbano, 

656, casa 20, Em Cuiabá/MT.

Ainda, intime-se pessoalmente o atual Prefeito de Nova Lacerda/MT para 

que tome ciência da conduta desidiosa do Procurador-Geral do Município, 

Dr. Edgar Pereira Ferraz, em relação a presente demanda e, assim, tome 

as medidas cabíveis.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 16 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24929 Nr: 2285-98.2007.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDOLINO ALBINO THOMAZI, IRMA THOMAZI, GILIANE 

VAZ RAIZER THOMAZI, RONIE JACIR THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA, JOÃO 

JORGE SAAD, MARIA HELENA DE BARROS SAAD, RICARDO DE BARROS 

SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE VERTORELLO 

SPERAFICO - OAB:26.090, MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - 

OAB:OAB/MT 17.348, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B, SARA 

DE LOURDES SOARES ORIONE BORGES - OAB:4807 B

 Vistos em substituição.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, fls. 326/327.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos os documentos discriminados no item “a”, fl. 334.

Após a juntada dos documentos, expeça-se a Secretaria Ofício à 

INTERMAT, para que seja concluído o estudo cadastral da área rural, 

objeto da ação, no prazo de 90 (noventa) dias.

 Certifique a Secretaria o decurso do prazo da parte Requerida em relação 

a produção de provas.

 Cumpridas as diligências, venham os autos conclusos para designação 

de audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33659 Nr: 1845-97.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS, 

EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, NILO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 3238, OSVALDO ANTONIO RIBEIRO - OAB:1.422/MT

 Vistos em substituição.

Defiro o pedido ministerial, fl. 249.

Tendo em vista que o acusado Edson Rodrigues do Nascimento mudou de 

endereço sem comunicar este juízo (certidão de fl248 v), decreto-lhe a 

revelia, devendo continuar a marcha processual sem a presença deste, à 

luz do art. 367, do Código de Processo Penal.

 No mais, como foi designado Defensor Público para atuar 

cumulativamente na Comarca de Comodoro/MT, conforme Portaria de nº 

0290/2020/DPG, remetam-se os autos à Defensoria para atuar em favor 

de Luiz Antônio Rodrigues Morais.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 17 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 1433-64.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Vistos em substituição.

Defiro conforme requerido à fl. 215.

Seja realizada nova avaliação do bem imóvel sob a matrícula 3.566, 1ª CRI 

de Comodoro/MT.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 17 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2399 Nr: 919-68.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRA RIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

HAROLDO WERNER LINAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANO JOSÉ DOS 

SANTOS - OAB:5825-A/MS

 Vistos em substituição.

Tendo em vista não seguimento do recurso interposto, cumpra-se o 

dispositivo final da sentença prolatada (fls. 192/196), arquivando-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Comodoro-MT, 17 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2457 Nr: 72-37.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDOLIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição

Indefiro o pedido do exequente (fl. 262).

Cumpra-se o determinado à fl. 261, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento.

 No mesmo prazo, apresente o cálculo da dívida atualizado, bem como o 

valor do imóvel que deseja que seja penhorado.

 Cumpra-se

Comodoro-MT, 17 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145010 Nr: 6457-63.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, Lucas Alberto Tostes Correa - 

OAB:23071/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519

 Vistos.

Considerando a portaria-conjunta nº 247, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

dispõe acerca das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19;
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Pelo exposto, REDESIGNO a audiência anteriormente designada para o dia 

29 de abril de 2020, às 16h15min.

Intime-se/requisite-se a presença das testemunhas/denunciado.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119384 Nr: 1734-35.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WGS, MGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANA DE OLIVEIRA LIMA, Filiação: 

Gloria da Silva Lima e Israel Delfino de Lima, brasileiro(a), natural de 

Indiavay-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em razão desses fatos, e por tudo o mais que nos autos 

constam, com fundamento no artigo 33 e seguintes do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, em consonância com o parecer ministerial e com base 

no art. 487, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e defiro a guarda 

de GABRIEL SILVA SANTOS aos requerentes MARILUCIA HORBACH 

WILSON GOMES SOARES e MARIA GESSI DOS SANTOS SOARES.Custas 

processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa por 

conta da parte requerida. Lavre-se o termo de compromisso e expeça-se 

o necessário.Após o trânsito em julgado e com as formalidades legais, 

ciente o Ministério Público, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Michelin Fortes, 

digitei.

Comodoro, 18 de março de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-93.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. P. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA LIMA OAB - 054.606.851-09 (REPRESENTANTE)

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista o teor do documento juntado aos autos pela perita, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente, na pessoa de seus advogado, para manifestar-se, 

requerendo o que enteder de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001306-02.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALDICEIA TORRES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

EM ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001034-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ERENY LAURET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

EM ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002182-54.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista que a parte requerente não compareceu na data 

designada para a realização da perícia, IMPULSIONO o presente feito com 

a finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se, requerendo 

o que enteder de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002042-20.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SIQUEIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE FELIX CARDOSO OAB - MT0014131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Tendo em vista que não fora realizado a perícia por ter a parte requerente 

faltado, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para manifestar-se, requerendo o que enteder de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115779 Nr: 221-32.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES TEODORO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONCEDER à parte 

autora o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez no valor 

de no importe de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir da 

data estipulada no laudo pericial, ou seja, 25/05/2017. CONCEDO tutela 

provisória, devendo o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social efetuar a 

implantação do benefício ora concedido no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias.As verbas vencidas deverão ser pagas com juros e correção 

monetária, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da 

ação. A correção monetária incide desde as respectivas datas em que as 

prestações vencidas se tornaram devidas e os juros de mora a partir da 

data da citação. Por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, 

relativa à verba de natureza previdenciária, deve-se observar, em relação 

à correção monetária, o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 20/9/2017 - repercussão geral (“O 

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/2009,na parte em que disciplina a atualização monetária das 

condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial 

da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição 

desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma 

vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de 
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preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se 

destina”) e o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146-MG, 1ª 

Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/2018 - recurso 

repetitivo (O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(“com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas 

condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de 

sua natureza”). Assim, aplicam-se, para valores devidos antes da entrada 

em vigor da Lei nº.11.430/2006, os índices do Manual de Cálculos da [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72384 Nr: 99-24.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 Tendo em vista a juntada de carta precatória nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80465 Nr: 3374-78.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIS DOLORES AMADOR, JONATAS EMMANUEL 

AMADOR MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO COUGHI PIMENTA, 

CERAMICA PAULINHO LTDA ME, LUZINETE RAMOS ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT

 Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, para que tenha 

ciência da devolução da carta precatória, ref.: 111, requerendo o que 

entender de direito, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90494 Nr: 2357-70.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, MARINA PAULA SIGNOR, isabel rita 

signor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 90494

Vistos.

Intime-se pessoalmente o ente público para impulsionar o feito no prazo 

previsto no §1º do art. 485 do CPC.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-04.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSTIROLLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a interposição de recurso inominado, impulsiono o feito 

para intimar a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões 

ao recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001294-85.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BATISTA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do oficial de justiça - id 28073201, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-96.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO APARECIDO CASTRIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000289-96.2017.8.11.0046 POLO ATIVO:RONALDO 

APARECIDO CASTRIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

adimplir as custas em que fora condenado na Segunda Instância. 18 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-57.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OGIANE APARECIDA BORGES TANAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

SUELI DOS SANTOS BRANDAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000828-57.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:OGIANE 

APARECIDA BORGES TANAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: TRES COMERCIO DE 

PUBLICACOES LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-27.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000830-27.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:HAMILTON JULIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA BONIFACIO DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-12.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DYKASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILSON SANTOS CORON (REU)

 

PROCESSO n. 1000831-12.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:DYKASA 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNA BEATRIZ WORST POLO PASSIVO: MAILSON SANTOS CORON 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010237-11.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEARIA MODELO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010237-11.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: MERCEARIA MODELO LTDA - 

ME EXECUTADO: MARIA JOSE DOS SANTOS Vistos. Intime-se o 

exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias comprovar a renda da 

executada, mediante apresentação de contracheque. Após, conclusos 

para apreciação do requerimento de penhora de salário. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-64.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BENTO GUILHERMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000834-64.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:BRUNO BENTO 

GUILHERMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA PARÁ, 

S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-34.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BENTO GUILHERMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000836-34.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:BRUNO BENTO 

GUILHERMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA PARÁ, 

S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000832-94.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FRANCISCA BELLAN (REQUERENTE)

JOSE SETEMBRINO BELLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000832-94.2020.8.11.0046. REQUERENTE: JOSE SETEMBRINO BELLAN, 

IVONE FRANCISCA BELLAN REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Cuida-se de reclamação manejada por IVONE FRANCISCA 

BELLAN e outro já qualificado nos autos em face de BANCO BRADESCO 

S/A. Estando a petição inicial nos termos 14 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

RECEBO a referida Petição Inicial. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Da Tutela de urgência. Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (grifos nossos). 

Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da parte autora comprovar que a parte requerida 

recusou-se a atendê-la, bem como existe procuração pública outorgada 

pelo segundo requerente a primeira requerente. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a negativa de acesso a 

conta bancária impossibilita-lhe de resgatar créditos oriundo de benefício 

previdenciário necessário a manutenção de sua sobrevivência. No tocante 

ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. Assim, 

com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a Promovida BANCO BRADESCO S/A conceda o acesso 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a primeira requerente 

IVONE FRANCISCA BELLAN o acesso a conta bancária em que é 

depositado o benefício previdenciário de JOSÉ SETEMBRINO BELLAN 

[segundo requerente], devendo realizar as suas expensas e todas as 

diligências legais e possíveis para solucionar o imbróglio até ulterior 

deliberação deste juízo. Por oportuno, em caso de desídia ou ausência de 

justificação idônea acerca do não cumprimento da medida acima, FIXO 

multa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, sem prejuízo de posterior 

majoração. Se agendada audiência de conciliação, MANTENHO a data em 

questão. Se negativo, DETERMINO que seja agendada nova sessão de 

conciliação conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 
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C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Comodoro-MT, 18 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000609-55.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO AMERICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000609-55.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Em que pese 

manifestação de id. 30390975, o requerente é servidor público e o 

empréstimo é consignado, assim é possível obter as informações acerca 

do negócio jurídico por meio do setor responsável junto ao Tribunal de 

Justiça, já que certamente receberam as informações da instituição 

bancária para inclusão do empréstimo na folha de pagamento do autor. 

Portanto, intime-o novamente para completar a inicial nos termos do 

pronunciamento de id. 30381328, e prazo de 15 (quinze) dias, ou, no 

mesmo prazo, comprovar a impossibilidade de obtenção de tais 

informações. Em caso de decurso do prazo, façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000699-63.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA MELO DE FRANCA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIVELTON VIVIAN (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000699-63.2020.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a petição inicial denoto que o requerente pede a concessão 

da assistência jurídica gratuita, sem, contudo, acostar documentos que 

demonstrem a insuficiência de recursos. Destaco que conforme artigo 98 

do CPC considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Ademais, o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” (grifei). Assim, o citado artigo 98 e os seguintes do CPC, os 

quais tratam da assistência judiciária aos necessitados, devem ser 

interpretados tendo por base a Constituição da República, razão pela qual 

a parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Aliás, sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário, aceitando cegamente todo e qualquer pedido de assistência. 

Desta forma, intime-se a requerente para completar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, acostando documentos idôneos a comprovar a 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade da justiça, ou anexando comprovantes de pagamento das 

custas e despesas processuais iniciais. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003285-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR TOLEDO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003285-44.2018.8.11.0010 Vistos etc. Apesar do 

pedido de id. 30413542, ainda não fora cumprida a determinação do juízo 

ao id. 27897612 de expedição de ofício às APSADJ. Todavia, para 

cumprimento da determinação, determino que seja expedida carta 

precatória para intimação da Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais – APSADJ, na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º Andar, Cuiabá, 

por meio de seu responsável, para que proceda a implantação do 

benefício previdenciário contido nos autos, no prazo improrrogável de 30 

dias, devendo ser encaminhado juntamente com documentos pessoais da 

parte autora, e com cópia da sentença e eventuais acórdãos. Mantenho a 

multa-diária estipulada no pronunciamento anterior. No cumprimento da 

ordem, deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar nos autos quem é a 

pessoa responsável pela AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS 

JUDICIAIS – APSADJ, a fim de que haja apuração de eventual crime de 

desobediência por parte do responsável, caso haja descumprimento. 

Decorrido o prazo, havendo comunicação do descumprimento, extraia-se 

cópia dos autos com posterior remessa ao Ministério Público Federal para 

apuração do crime de desobediência. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34871 Nr: 2420-19.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA PRISCILA BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, Pedro Paulo Peixoto da S. Junior - OAB:12.007 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 2420-19.2010.811.0010 – Código 34871

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

EXECUTADO: SELMA PRISCILA BEZERRA DA SILVA

CITANDO: Executado: Selma Priscila Bezerra da Silva, Cpf: 01756246157, 

Rg: 1823001-6 SSP MT, brasileira, solteira, Endereço: Rua Jurucê N. 80, 

Bairro: São Sebastião, Cidade: Jaciara-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/10/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.210,78

FINALIDADE: CITAÇÃO da executada SELMA PRISCILA BEZERRA DA 

SILVA, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida.

RESUMO DA INICIAL: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – 

IEMAT, por seus advogados, vem a presença de Vossa Excelência propor 

a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

em desfavor de SEMA PRISCILA BEZERRA DA SILVA, pelas razões 

fáticas e jurídicas a seguir expostas: DOS FATOS a Exequente é credora 

da executada da importância de R$ 1.386,00, referente à mensalidades 

vencidas e não pagas, em razão do contrato de prestação de serviços 

educacionais, assinado pela exequida junto à exequente. Entretanto, 

mesmo a Executada estando ciente de ter usufruído dos serviços 

educacionais prestados pela Exequente, conforme se pode observar no 

Atestado de Escolaridade e o histórico escolar, esta não manifestou 

interesse em regularizar sua situação financeira, sendo que a Exequente 

sempre esteve a disposição para compor um acordo com a mesma. 

Portanto o valor devido pela Executada, devidamente corrigido perfaz o 

montante de R$ 2.210,78. DOS PEDIDOS Face ao exposto, requer: 1) – A 

concessão da justiça gratuita, tendo em vista que se trata de Associação 

sem Fins Lucrativos; 2) – A citação da Executada através de mandado no 

endereço declinado nesta exordial, para que pague no prazo de 3 dias a 

importância de R$ 2.210,78 nos moldes do artigo 652 do CPC; 3) – Não 

honrada a obrigação no prazo determinado, fica desde já requerida a 

penhora online nas contas e aplicações financeiras em nome da 

executada; 4) – Caso a exequida, quando intimada a indicar bens 

penhoráveis, caso haja, não fizer dentro do prazo legal de 5 dias, que seja 

incursa na penalidade de multa de 20% sobre o valor da causa; 5) – 

Requer também o arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a 

dívida executada, caso a executada não seja encontrada para citação; 6) 

– Por último, requer os favores contidos no artigo 172 do CPC. Pretende 

ainda provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos. 

Dá-se a causa o valor de R$ 2.210,78. Nestes Termos. Pede Deferimento. 

Cuiabá-MT, 15/09/2010. (a) Marcelo Ambrósio Cintra – OAB/MT 8.934”.

 ADVERTÊNCIA: Fica ainda advertida a executada de que, aperfeiçoada a 

penhora, terá o prazo de 15 (quinze) dias para opor embargos. E para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, mandou o MM. Juiz que expedisse o presente edital que lido e 

achado vai devidamente datado e assinado. Nada mais, aos 18/02/2020. 

Eu..................(Odenil Moreira dos Santos – MD. Técnico Judiciário), o 

digitei. Eu..................(Victor Coimbra de Souza – MD. Gestor Judiciário), o 

conferi e subscrevi.

Victor Coimbra de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93222 Nr: 2917-86.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEMA, JVMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA ELIZABETH 

SANTIAGO GONÇALVES - OAB:18824/B

 Vistos etc.

Tendo em vista que esta Magistrada atuará como colaboradora na 

Comarca de Sorriso – MT, do dia 23 de março até 03 de abril de 2020, 

conforme convocação efetuada no provimento nº 14/2020-CM, de 11 de 

março de 2020, redesigno a audiência para o dia 06 de maio de 2020, às 

14h00min.

Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do dia 

25/03/2020.

 Intimem-se.

No mais, cumpra-se conforme determinado à ref. 128.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107616 Nr: 9960-74.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que esta Magistrada atuará como colaboradora na 

Comarca de Sorriso – MT, do dia 23 de março até 03 de abril de 2020, 

conforme convocação efetuada no provimento nº 14/2020-CM, de 11 de 

março de 2020, redesigno a audiência para o dia 06 de maio de 2020, às 

14h30min.

Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do dia 

25/03/2020.

 Intimem-se.

No mais, cumpra-se conforme determinado à ref. 121.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47750 Nr: 2992-38.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS, JOSÉ 

CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido da parte exequente objetivando a suspensão do 

processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme fl.177/178.

Assim, defiro o petitório retro e suspendo o feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para, em 10 (dez) 

dias, trazer aos autos o acordo em questão, ou, no caso deste restar 

infrutífero, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 16 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107692 Nr: 10009-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RFDA, RDAD, RDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Certifico para os devidos fins que a sessão designada para o dia 

23.03.2020, ás 13hs00, fica redesignada para o dia 20/05/020 ás 14hs00, 

haja vista que foi suspenso a realização de audiência no período de 17 á 

31 de março, conforme determina a Portaria- Conjunta n. 247 de 

16/03/2020 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Assim, devolvo os 

autos a vara de origem para as providências necessárias. Nada mais. Era 

o que me cabia certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48393 Nr: 35-30.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE FERREIRA SOARES DE JESUS & 

CIA LTDA, FERNANDO SOARES DE JESUS, JAQUELINE FERREIRA 

SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido da parte exequente objetivando a suspensão da ação 

pelo prazo de 1 (um) ano.

Contudo, tendo em vista que já houve suspensão do processo, 

transcorrido o prazo de suspensão nos termos do §2º do artigo 921 do 

CPC, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, devendo ser 

excluído o processo do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, que no presente caso é de 03 (três) anos, sem 

manifestação do exequente, conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51441 Nr: 3356-73.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CORREA DOS ANJOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75129 Nr: 508-74.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intercement Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MULINARI - OAB:47342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILLO FERNANDES DE 

FARIA - OAB:358251

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que a manifestação retro, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo 

legal, se manifestar nos autos, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito, nos termos da determinação de ref. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85834 Nr: 5079-88.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FARIAS DA SILVA, TANIA CLERIA 

FARIAS DOS SANTOS SILVA - ME, TANIA CLERIA FARIAS DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91501 Nr: 2125-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFS TRANSPORTES LTDA, OSVALDO 

FERNANDES SILVA, RAIMUDINA DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 Vistos etc.

Em análise ao documento anexo à petição encartada à ref. 137, verifico 

que o executado Osvaldo Fernandes Silva é pessoa já falecida.

Assim, determino a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

com fulcro no artigo 313, §2º, I, do Código de Processo Civil, devendo ser 

intimada a parte autora, por meio do seu patrono, para que regularize a 

representação do polo passivo, a fim de que seja promovida a citação do 

respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros:

 Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

I – falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses;

Transcorrido o prazo supracitado, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de março de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45362 Nr: 238-26.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAL-COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMALIA CADONÁ - 

OAB:15942/MT, DIEGO ALOISIO LUFT - OAB:12436/MT, MARCELO 

EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA NACIONAL em face de COMAL-COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Com a inicial, vieram documentos.
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 Entre um ato e outro, a exequente à fl. 179, informa que o executado 

adimpliu o débito, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Diante do pagamento do débito objeto da presente execução, a extinção é 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custa processuais.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45874 Nr: 804-72.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RIBEIRO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTAVIO KRAMER DE HOLLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO CARVALHO - 

OAB:OAB/1792-A, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714, VICTOR 

ADRIANI ANANIAS - OAB:21268/0

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente objetivando a suspensão do feito 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme fl. 146.

 Assim, defiro o pedido.

Aguarde-se no arquivo provisório.

Decorrido o prazo, e nada sendo requerido, e considerando que o 

processo já foi suspenso anteriormente (fl. 52), determino nos termos do 

§2º do artigo 921 do CPC, a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

devendo ser excluído o processo do relatório estatístico mensal, sem 

baixa na distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, qual seja 3 (três) anos, sem manifestação do credor, 

conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50556 Nr: 2388-43.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUENNEBLACKY DOMINGUES PEREIRA-EPP, 

HUENNEBLACKY DOMINGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido da parte exequente objetivando a suspensão da ação 

pelo prazo de 1 (um) ano.

Contudo, tendo em vista que já houve suspensão do processo, 

transcorrido o prazo de suspensão nos termos do §2º do artigo 921 do 

CPC, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, devendo ser 

excluído o processo do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, que no presente caso é de 03 (três) anos, sem 

manifestação do exequente, conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26399 Nr: 3008-94.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA, ANTONIO 

MILITÃO DA ROCHA, NEUZA OLÍMPIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alexandre Gutierres - 

OAB:237.773-SP, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A/MT, 

Esio Souza de Oliveira Filho - OAB:15.687-A, Teresa Celina de 

Arruda Alvim - OAB:22.129 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

Em que pese a substituição processual ser possível em razão da cessão 

de crédito à terceiro, a teor do que dispõe o art. 778, § 1º, III, do Código de 

Processo Civil, o requerente não traz o instrumento de cessão, 

indispensável para a comprovação da data em que realizou o ato, pelo 

que, determino a intimação da requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

trazer aos autos o instrumento de cessão de crédito celebrado entre o 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A e a PROMONTORIA AMSTERDAM 

AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA a fim de 

provar a viabilidade da substituição, nos termos do art. 109 do CPC, sob 

pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Decorrido o prazo, com ou sem o cumprimento das determinações, 

certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93672 Nr: 3168-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON ASSIS LIMA, Paula Pugliesi Assis Lima, 

SEBASTIÃO RODRIGUES GOULART, Vanuza dos Santos Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

ADEMAR CANEDO MARTINS SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA MOERSCHBERGER NEDEL - 

OAB:17240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, Procurador Federal - OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96850 Nr: 4615-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCFECL(BP, TCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 100662 Nr: 6496-42.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101017 Nr: 6656-67.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO CORTEZ DE PAULA, ELZA DEODATA 

CORREA, WILSON ALVES FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR, Eder José 

Vieira Mota, CARINA VIEIRA MOTA, RENATA SUSI MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DORIVAL VALLE CRUZ, ESPOLIO 

DE NEUZA VIEIRA VALLE CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, CAROLINE BORGES 

CORDEIRO - OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - 

OAB:24.494 - B, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:24494, 

FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:, SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112620 Nr: 2414-31.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAODS, VADS, DAOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DERIVALDO OLIVEIRA SILVA, Cpf: 

01162296160, Rg: 1598021-9, Filiação: Joanita Francisca de Oliveira Silva 

e Vicente de Paula Silva, data de nascimento: 27/01/1984, brasileiro(a), 

natural de Dom Aquino-MT, casado(a), mecânico, Telefone 

66-99605-1499. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Executado supramencionado da PENHORA 

REALIZADA dos valores existentes na conta vinculada do FGTS, no valor 

de R$ 2.375,73 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e três 

centavos) nos termos do r. despacho proferido a ref. 101, abaixo 

transcrito, bem como querendo, opor Embargos

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro a penhora de valores existentes na 

conta vinculada do FGTS em nome do executado até o montante do débito 

em execução, devendo para tanto, ser oficiado à Caixa Econômica Federal 

para cumprimento da medida, devendo, por conseguinte, o montante ser 

transferido para a conta única, comprovando-se nos autos o cumprimento 

desta determinação, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, intime-se o 

executado para, querendo, manifestar-se nos autos, com a advertência 

de que permanecendo inerte, será procedido com os demais atos 

expropriatórios.Por fim, intime-se a exequente, via DPE, para informar seus 

dados bancários, devendo ser expedido o competente alvará em seu 

favor.Cumpra-se.Às providências. Jaciara/MT, 17 de setembro de 

2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 17 de março de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60132 Nr: 444-90.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE DO CARMO MENDONÇA POMPONI, 

ALIAMBRA CRISTIMAN POMPONI, ANGIE GABRIELLE POMPONI, 

STEPHANO DI CARLO POMPONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Vinícius Barros Ottoni - 

OAB:16.785 - DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o executado Stepahano Di Carlo Pomponi foi citado por 

hora certa (ref. 140), não comparecendo nos autos, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar como curadora especial do executado, conforme 

preceitua o art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em relação à executada Aliambra Cristiman Pomponi, verifico à ref. 140 

que a mesma não foi citada por estar em viagem para o Estado do Rio de 

Janeiro.

Assim, expeça-se nova missiva para sua citação.

 Por fim, indefiro por ora o pedido de citação por edital da executada Angie 

Gabrielle Pomponi, devendo a parte exequente diligenciar no intuito de 

localizar endereço válido da executada, ou comprovar todas as diligências 

empreendidas sem logração de êxito, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88533 Nr: 666-95.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA, 

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração de ref. 106, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 18 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 133957 Nr: 4122-82.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc......A requerida foi citada (ref. 15), todavia preferiu manter-se 

inerte (ref. 16), assim DECRETO SUA REVELIA com espeque no artigo 344 

do CPC.Contudo, deixo de aplicar o efeito material do instituto, visto que se 

trata de Fazenda Pública. Neste sentido:PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSIVIDADE. DISPOSITIVOS 

LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 

7/STJ. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 STJ. EFEITOS 

MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. [...] 6. É 

orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não 

se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, 

quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e 

direitos são considerados indisponíveis ((AgInt no REsp 1358556/SP, 

Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; 

AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 

9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012). 7. Recurso Especial parcialmente 

conhecido e, nessa parte, improvido. (STJ - REsp 1666289/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, 

DJe 30/06/2017).Desta forma, em obediência ao artigo 348 do CPC, 

INTIME-SE o requerente para especificar as provas que pretende produzir 

no prazo de 15 (quinze) dias.Em caso de pedido para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.Decorrido o prazo, certifique-se 

e voltem conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Intime-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 18 de março de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30581 Nr: 2745-28.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCP, JCP, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião José de Queiroz 

Junior - OAB:12.841

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Alimentos, proposta por Jéssica Coelho Prado e 

Jhonathan Coelho Prado, representada por sua pela genitora Rosevane 

Moreira Coelho, em face de Aparecido de Moraes Prado, partes 

devidamente qualificadas nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

A exequente devidamente intimada para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, uma vez que os exequentes atingiram a 

maioridade, esta manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 142-vº.

Vieram os autos conclusos

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Considerando que a exequente foi devidamente intimada, para dar 

andamento ao feito, porém, permaneceu inerte, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos termos 

do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado determino arquivamento do presente feito com 

as anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e taxas judiciais, porém 

esta ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, pois ela é 

beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3º).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 17 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100515 Nr: 6416-78.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL FUNDO MÚTUO DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE – STRATEGY (AMERICA 

FINANCEIRA), MURILO SILVA NEVES, DARIONE ARGOLO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Haja vista que a carta de intimação de ref. 120 retornou com a informação 

de que a autora estava ausente, expeça-se mandado de intimação, 

devendo a exequente se manifestar acerca da carta precatória devolvida, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 18 de março de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 131351 Nr: 3146-75.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

VANICE ESTER WESZ BIRCK, AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:3284-B, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 Vistos etc.

O requerido não atendeu ao chamamento para responder a lide, razão 

pela qual o declaro revel, presumindo-se como verdadeiras as alegações 

da autora por força da lei (art. 344 do CPC).

Haja vista que a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa, e 

que a revelia não induz necessariamente a procedência do pedido e nem 

afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos 

fictamente comprovados, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando objetivamente sua finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento (art. 324, do CPC).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 18 de março de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 131410 Nr: 3158-89.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 
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VANICE ESTER WESZ BIRCK, FORQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODUWALDO DE SOUZA 

CALIXTO - OAB:11.849/PR

 Vistos etc.

O requerido não atendeu ao chamamento para responder a lide, razão 

pela qual o declaro revel, presumindo-se como verdadeiras as alegações 

da autora por força da lei (art. 344 do CPC).

Haja vista que a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa, e 

que a revelia não induz necessariamente a procedência do pedido e nem 

afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos 

fictamente comprovados, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando objetivamente sua finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento (art. 324, do CPC).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 18 de março de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001277-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIRSA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001277-60.2019.8.11.0010 Vistos etc. Trata-se de 

ação previdenciária de concessão de benefício de prestação continuada 

proposta por Cirsa Cunha contra Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, qualificados na petição inicial. A autora diz que é acometida de 

problemas de visão e mentais que a incapacitam para o trabalho, sendo, 

ainda pessoa de baixa renda que sobrevive com a ajuda da assistência 

social e de terceiros, todavia solicitou a concessão do benefício de 

prestação continuada ao INSS e não obteve resposta. O recebimento da 

petição inicial, indeferimento da tutela de urgência, concessão de 

assistência judiciária gratuita à requerente, designação de perícia médica 

e determinação de realização de estudo psicossocial deram-se no 

pronunciamento de id. 20799472. O laudo pericial foi acostado ao id. 

24589830, concluindo pela presença de incapacidade laborativa total e 

permanente desde 2017. A requerente apresentou emenda à inicial, 

alterando sua pretensão para a concessão de aposentadoria por invalidez 

ou, subsidiariamente, benefício de prestação continuada (id. 24704959), 

bem como acostou decisão proferida no requerimento administrativo (id. 

24705506). O INSS foi citado pelo sistema e ofereceu contestação apenas 

arguindo preliminar de carência da ação por falta de requerimento 

administrativo (id. 25536465). Acostado relatório informativo da equipe 

multidisciplinar do juízo ao id. 25693755. A requerente apresentou 

impugnação à contestação ao id. 25835721, rebatendo a tese defensiva, 

afirmando que acostou requerimento administrativo, e ratificando os 

argumentos de sua pretensão. Determinou-se a intimação do INSS para se 

manifestar sobre seu consentimento acerca do aditamento apresentado 

pela autora, oportunizando o exercício do contraditório e requerimento de 

prova suplementar (id. 26171579), contudo a autarquia quedou-se silente 

(id. 30148104). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Emenda à inicial: Primeiro, o silêncio do INSS implica na 

concordância tácita sobre a emenda à inicial apresentada pela requerente, 

além da satisfação com o exercício do contraditório até o momento e 

provas até então produzidas, pelo que resta recebida a emenda. Preliminar 

de falta de interesse processual: O requerido aduz falta de interesse 

processual em razão da ausência de requerimento administrativo. Ocorre 

que a requerente comprovou o prévio requerimento administrativo, 

inclusive acostado decisão do INSS que indeferiu administrativamente a 

concessão de benefício (id. 24705506). Portanto, não possui razão a 

autarquia, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Saneamento: 

Prosseguindo, nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão 

bem representadas. Pressupostos processuais de validade e existência 

da relação processual presentes. Inexistem preliminares ou prejudiciais de 

mérito à serem analisadas. Portanto, dou o feito por saneado, fixando 

como ponto controvertido a demonstração dos requisitos para obtenção 

do benefício. Destarte, necessária a juntada das informações constantes 

no CNIS da parte autora. Portanto, intime-se o INSS para encaminhar as 

informações constantes no CNIS da autora Cirsa Cunha, CPF nº 

380.901.201-72, filiação: Antonio Cunha e Delfina Maria da Cunha, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000678-87.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACELIA KRAMER DE HOLLEBEN (AUTOR(A))

PERICLES ALVES DE HOLLEBEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO SCHUCH MONTAGNER OAB - MT17470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA VILELA LOPES (REU)

THAYNAN VILELA LOPES (REU)

ISADORA VILELA LOPES (REU)

ARLENE LOPES DA SILVA (REU)

VERA LUCIA DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000678-87.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo 

a petição inicial e sua emenda. Considerando que a causa versa sobre 

direitos que admitem transação, remetam-se os presentes autos ao 

CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Cite-se a parte ré pelo correio, com 

AR/MP (artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para contestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC, sob pena, 

de não o fazendo, ser considerada revel (artigo 344 do CPC). Voltando o 

AR negativo, cite-se por oficial de justiça. Apresentada a resposta, a parte 

autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme os artigos 350 e 351 do CPC, podendo corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000654-59.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MACIEL ALCANGELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000654-59.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. 

Oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de 

procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão 

de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, determino a realização de perícia. Assim, 

em razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, 

nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com 

endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a 

agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 

09h15. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 335 c/c artigo 183 do 

CPC), com as advertências legais. Após a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para se manifestar no prazo legal. Em conformidade com a citada 

Recomendação Conjunta, intime-se o INSS para que junte aos autos o 

processo administrativo de benefício NB 630.963.350-7, bem como 

eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002075-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002075-21.2019.811.0010 Vistos etc. Trata-se de 

embargos à execução proposto por Valmir da Silva Costa contra Banco do 

Brasil S.A, qualificados nos autos em epígrafe. O embargante pretende a 

exclusão da comissão aval/FAMPE, afirmando inexistir liquidez para a 

cobrança, e da comissão de permanência, aduzindo ser ilegal por ser 

baseada no FACP. Os embargos foram recebidos no pronunciamento de 

id. 23831064. Após a prolação de sentença (id. 24951555) e oposição de 

embargos declaratórios (id. 27337224), reconheceu-se a nulidade da 

intimação da embargada, revogando-se o pronunciamento de mérito (id. 

29434189). A embargada ofereceu impugnação ao id. 28533573, 

contrapondo-se à pretensão autoral, argumentando que a comissão 

aval/FAMPE estava prevista em contrato, não havendo ilegalidade, bem 

como que eventual discussão deve ser oposta contra o SEBRAE; também 

que a cobrança de comissão de permanência está de acordo com a 

legislação do Banco Central, não havendo cumulação com correção 

monetária (o que é vedado). O embargante manifestou-se sobre a 

impugnação ao id. 30227961, rebatendo as teses defensivas e ratificando 

os termos de sua pretensão. Os autos vieram conclusos. Eis a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Tenho por despicienda a dilação 

probatória, razão pela qual passo a julgar imediatamente o pedido como 

autorizado pelo artigo 920, inciso I, do CPC: Exclusão da comissão 

aval/FAMPE Em que pese as alegações do embargante, a “comissão 

aval/FAMPE” citada se refere ao Fundo de Aval às Micro e Pequenas 

Empresas (FAMPE), disponibilizado pelo Sebrae aos bancos conveniados, 

complementando as garantias exigidas pelas instituições financeiras para 

a realização de financiamento, sendo a Taxa de Concessão de Aval paga 

ao banco e repassada ao Sebrae (conforme informações disponibilizadas 

p e l o  S e b r a e  e m :  < 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/semanadomei2019/conteu

dos/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-fampe,a4bf103bc7d1b610Vg

nVCM1000004c00210aRCRD>) e nesse viés tem-se que a cobrança do 

serviço é legítima. Neste sentido: RAC – REVISIONAL DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO COM RECURSOS DO FAT (FUNDO DE AMPARO AO 

TRABALHADOR) E GARANTIA COMPLEMENTAR DO FAMPE/SEBRAE – 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO – 

RECURSO DO BANCO – PRETENDIDA COBRANÇA DOS JUROS DE MORA 

E MULTA CONTRATUAL – CONSECTÁRIOS ACOLHIDOS NA SENTENÇA – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL NESSE PONTO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO EM 

DESFAVOR DOS MUTUÁRISO - RECURSO PROVIDO EM PARTE – 

RECURSO DA EMPRESA MUTUÁRIA – MORA DEBENDI CARACTERIZADA 

– CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAS – 

GARANTIA COMPLEMENTAR PAGA AO SEBRAE – VALIDADE – DANOS 

MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Se a ação 

manejada pelos mutuários está voltada à revisão de cláusulas contratuais 

supostamente abusivas, o fato de terem aceitado os encargos no 

momento da assinatura do contrato não tem o condão de obstar à 
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propositura da demanda, pena de ofender aos preceitos de proteção ao 

consumidor e o princípio de acesso à justiça. 2 – Não tem interesse 

recursal no tocante à autorização para que os juros de mora e a multa 

contratual sejam incluídos no cálculo da dívida se tais consectários foram 

determinados na sentença recorrida. 3 – Sendo legal a taxa dos juros 

remuneratórios, não há falar em descaracterização da mora. 4 – Na 

espécie, o contrato bancário atendeu os requisitos da Medida Provisória n. 

1.963/00, pois além de ter sido celebrado em 21/05/2009, possui cláusula 

expressa acerca da capitalização mensal, sendo permitida sua cobrança. 

5 – O FAMPE - Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresa foi criado 

pelo SEBRAE com a finalidade de viabilizar a concessão de garantias 

complementares nos empréstimos pleiteados pelas pequenas empresas, 

sendo devida a taxa pelo aval. No caso, o SEBRAE avalizou 80% da 

operação bancária celebrada pela empresa devedora e cobrou pelo 

serviço a importância de R$ 4.510,76 (quatro mil quinhentos e dez reais e 

setenta e seis centavos), a qual é legítima. 6 – Não há o dano à imagem da 

empresa incorreu os efeitos da mora, haja vista que o encargo da 

normalidade (juros remuneratórios) é legal. 7 – Em face do princípio da 

sucumbência, se os mutuários decaíram da maioria dos pedidos, devem 

suportar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à 

luz do art. 21, parágrafo único, do CPC. (TJMT - N.U 

0000714-97.2013.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 

26/06/2014) (grifei). Ocorre que eventual discussão sobre sua cobrança 

deve ser oposta contra o Sebrae e não contra a instituição financeira, 

como vemos do julgado abaixo: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - MICROEMPRESA 

- TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - VALOR NÃO EXECUTADO - TAXA 

DE FUNDO DE AVAL - SEBRAE - FAMPE - GARANTIA - ABUSIVIDADE - 

IRRELEVÃNCIA. 1. Se a execução não envolve a cobrança da tarifa de 

abertura de crédito, é improcedente a alegação do executado sobre sua 

abusividade, que poderá ser buscada em ação própria. 2. O valor pago a 

título de "taxa de fundo de aval" refere-se ao programa denominado Fundo 

de Aval às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/FAMPE, pelo qual o 

Sebrae fomenta a atividade de pequenas empresas por meio de garantia 

complementar nos contratos por elas firmados. 3. Tratando-se de garantia 

prestada pelo SEBRAE, eventuais abusividades na sua cobrança devem 

ser opostas contra ele e não contra o agente financiador, que concedeu o 

crédito e apenas realizou o desconto da comissão devida ao SEBRAE. 4. 

Recurso improvido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.284627-2/001, 

Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 30/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei). 

Portanto, não merece prosperar a pretensão do embargante. Comissão de 

permanência Denoto que a embargante possui razão aqui, considerando 

que é abusiva a incidência de comissão de permanência com base na 

variação da FACP, em razão da ausência de previsibilidade ou vinculação 

à índices oficiais. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. 1. 

Gratuidade judiciária: os documentos acostados aos autos demonstram a 

carência financeira das demandadas/embargantes, razão pela qual se 

afigura possível a concessão da gratuidade judiciária. 2. Aplicabilidade do 

CDC: a pretensão de ver revisadas cláusulas de contratos entabulados 

perante instituições financeiras encontra amparo em nosso ordenamento 

jurídico, especialmente no Código de Defesa do Consumidor. Aliás, as 

relações negociais celebradas entre correntistas e bancos devem ser 

examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado 

no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297 exarada 

pela Corte Superior. 3. Juros remuneratórios: a alteração da taxa de juros 

remuneratórios, em se tratando de pacto firmado por instituição 

cadastrada no sistema financeiro nacional, depende da demonstração 

cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado 

estabelecida pelo Banco Central para o período, o que não se verifica no 

caso em exame. 4. Fundo de Garantia de Operação (FGO): O Fundo de 

Garantia de Operações, constituído pelo autor/embargado, previsto no 

contrato como uma garantia complementar à instituição financeira, não 

isenta a parte financiada do pagamento da sua obrigação. Por ser garantia 

em prol do banco, não há falar em abatimento do saldo devedor. 5. 

Cobrança de Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP): 

Revela-se abusiva a incidência de comissão de permanência com base na 

variação da FACP. Precedentes desta Corte. No caso em tela, correta a 

sentença ao determinar o recálculo do débito. 6. Cobrança de IOF: o 

imposto é devido, nos termos do RESP. n. 1.255.573/RS, julgado pelo rito 

do art. 543-C, do CPC de 1973(DJE 24/10/2013). 7. Mora contratual: a 

descaracterização da mora está relacionada ao afastamento dos 

encargos incidentes no período da normalidade, o que não se verifica no 

caso em apreço. 8. Ônus sucumbenciais: redistribuídos de acordo com a 

sucumbência das partes. Recursos de apelação parcialmente providos.

(Apelação Cível, Nº 70080828361, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 

25-04-2019) (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. 

Admissibilidade. A assistência judiciária gratuita foi indeferida para a 

Apelante Cromazindo Ltda, e deferida para efeitos recursais à apelante 

Elisabete Gentilini. Intimada, deixou a primeira de realizar o preparo. 

Conforme o disposto no artigo 1.005 do Código de Processo Civil, o 

recurso interposto a todos aproveita. Litisconsórcio. Preliminar de carência 

de ação. Os documentos juntados pela instituição financeira atendem aos 

requisitos mínimos para a Ação Monitória. Código de Defesa do 

Consumidor. Consolidada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

e a possibilidade de revisão judicial dos contratos quando existente 

desiquilíbrio ou abusividade. Precedentes e Súmula 297 STJ. Juros 

remuneratórios. Os juros remuneratórios, em regra, não estão limitados a 

12% ao ano, nos termos da Súmula n. 596/STF. Às Instituições 

Financeiras não é aplicável a Lei de Usura. Possível a revisão contratual 

na hipótese de os juros remuneratórios exorbitarem a taxa média de 

mercado. Situação ocorrida nos autos, em que a taxa aplicada é superior 

à taxa média publicada pelo BACEN. Compensação. Repetição. Devem ser 

devolvidos ou compensados, de forma simples, os valores eventualmente 

pagos a maior pelo consumidor. Afastamento da mora. Tendo havido o 

reconhecimento de cobrança abusiva de verbas na normalidade 

contratual, é hipótese de descaracterização da mora. Comissão de 

Permanência FACP. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que a incidência comissão de permanência a partir de fator acumulado da 

comissão (FACP) revela-se como abusiva, pois não há previsibilidade e 

nem vinculação a índices oficiais de correção monetária. Sucumbência. 

Redimensionada. PRELIMINAR DESACOLHIDA. RECURSO DA PARTE 

EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70082116849, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 

29-10-2019) (grifei). Por outro lado, o valor deverá ser recalculado com 

limitação aos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, 

conforme sumulado pelo egrégio STJ: A cobrança de comissão de 

permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade 

dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula 472, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) No entanto, 

ela não deverá ser simplesmente excluída da cobrança como pretende o 

embargante, eis que a incidência da comissão de permanência é lícita. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL 

PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA 

– RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE 

NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS 

MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA 

ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E 

PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOO 

princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se 

relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os juros 

remuneratórios já fixados à taxa média de mercado não comportam 

alteração, por estarem em consonância com o entendimento 

jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS). A cobrança da 

comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, 

não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros 

remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 

472 do STJ. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em 

consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor 

suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o 

bom exercício da profissão. (TJMT - N.U 0004070-96.2012.8.11.0086, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 10/07/2019). Portanto, possui razão o 

exequente/embargado acerca da taxa utilizada para cálculo da comissão 
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de permanência, devendo ser determinado apenas o recalculo pela 

embargada/exequente nos moldes do entendimento da jurisprudência 

pátria. Dispositivo Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à 

baila e capazes a influir à conclusão, acolho parcialmente os Embargos 

opostos, apenas para reconhecer a abusividade da incidência de 

comissão de permanência com base na variação da FACP, determinando 

seu recalculo com limitação aos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato e sem cumulação de correção monetária, multa 

contratual, juros remuneratórios ou moratórios e extingo os embargos com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada parte, e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da 

causa para os patronos de ambas as partes, nos termos dos artigos 86, 

caput e 85, §2º, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgada, traslade-se cópia da presente sentença aos autos da execução 

apensa. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e comunicações necessárias. Jaciara/MT, 18 de março de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002989-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIVONIUS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODGER GONCALVES DE ALMEIDA OAB - RS46048 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON ALVARENGA NETO OAB - GO27018 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002989-85.2019.8.11.0010. Vistos e examinados. 

Trata-se de ação de despejo c/c rescisão de contrato proposta por 

Empreendimento e Participações Livonius S.A contra Porto Seguro 

Negócios, Empreendimentos e Participações S.A, qualificados na petição 

inicial. Os litigantes informaram a autocomposição, convencionando, ainda, 

a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento e Decido. Analisando os autos verifico que os 

requisitos de validade, existência e eficácia do negócio jurídico 

encontram-se presentes no acordo firmado. Não vislumbro qualquer 

ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, restando-me apenas 

homologar o presente ajuste. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea "b", CPC, homologo por sentença, o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Tendo 

em vista que a transação ocorreu antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, nos 

termos do § 3º, do artigo 90, do CPC Por outro lado, suspendo o processo 

por 06 (seis) meses conforme convenção entre as partes, com fulcro no 

artigo 313, inciso II e § 4º, do CPC, devendo permanecer arquivado 

provisoriamente, sem baixa na distribuição e excluindo-o do relatório 

estatístico. Transcorrido o prazo, intime-se a autora para se manifestar no 

prazo de 15 dias, advertindo-a que seu silêncio implicará em 

reconhecimento tácito do cumprimento do acordo. Decorrido o prazo, e 

nada sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo. Por fim, acerca do pedido de devolução de prazo em caso de 

descumprimento do acordo, destaco que ao fim da suspensão do feito, 

caso haja o descumprimento, o feito deverá retornar ao mesmo ponto 

onde suspenso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001355-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA MARTINS (REU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE, FAÇO PROCEDER A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA 

DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE EXPEDIR NOVO MANDADO 

DE CITAÇÃO CONFORME SOLICITADO. é O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002726-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DALLA NORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002726-53.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 13 de maio de 2020, às 

14h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002133-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002133-24.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 13 de maio de 2020, às 

17h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002921-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANIRA SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002921-38.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 13 de maio de 2020, às 

16h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002231-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOURADO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1002231-09.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 13 de maio de 2020, às 

15h30min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001856-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIDO MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1001856-08.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 13 de maio de 2020, às 

14h30min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002419-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

YVONETE CASADO DA SILVA CONJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON KRAYCZY OAB - MT22754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1002419-02.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 13 de maio de 2020, às 

16h30min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ATAIDE OGEDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1000640-12.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de maio de 2020, às 

15h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001737-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN SANTIAGO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001737-81.2018.8.11.0010 Requerente: Gilvan 

Santiago dos Santos Requerido: Banco Bradesco S/A Vistos em 

correição, Intime-se o requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir 

a decisão cautelar antecedente, exibindo os documentos solicitados, sob 

pena de incidência de multa diária, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Após, conclusos. Cumpra-se. Jaciara/MT, 18 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000393-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CANDIDO BALBINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON KRAYCZY OAB - MT22754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000393-31.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 13 de maio de 2020, às 

15h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002852-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1002852-06.2018.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 20 de maio de 2020, às 

14h30min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001654-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
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(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1001654-31.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 20 de maio de 2020, às 

14h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002337-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MESSIAS BUENO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1002337-68.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 20 de maio de 2020, às 

15h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002915-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEZ JOSE ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1002915-31.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 20 de maio de 2020, às 

15h30min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003299-91.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERDINANDO DI LORETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1003299-91.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 20 de maio de 2020, às 

16h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002480-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1002480-57.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 20 de maio de 2020, às 

16h30min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002190-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO OLIVEIRA DE SANTANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1002190-76.2018.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 28 de maio de 2020, às 

14h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002335-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANIR OLIVEIRA DE JESUS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Vistos etc. Diante da Pandemia (COVID-19) e por 

medidas de prevenção, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada 

para o dia 10 de junho de 2020, às 14h00min. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003220-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO SOUZA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1003220-15.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 10 de junho de 2020, às 

14h30min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002413-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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INEZ SCHUSTER BULAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1002413-92.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 10 de junho de 2020, às 

15h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001726-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1001726-18.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 10 de junho de 2020, às 

15h30min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002339-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1002339-38.2019.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 10 de junho de 2020, às 

16h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000498-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONICE RITA LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FITA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON DE SOUZA PINHEIRO OAB - MT5135/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1000498-42.2018.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 17 de junho de 2020, às 

14h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP RONDONOPOLIS BR-364/MT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA PAIM LAVALLE OAB - MG84426 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1000104-98.2018.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 17 de junho de 2020, às 

14h30min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003571-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RICO MARRAFON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº. 1003571-22.2018.811.0010 Vistos etc. 

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 13 de maio de 2020, às 

17h30min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000620-84.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COCA COLA INDUSTRIAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 306735 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 27/05/2020 às 14hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000620-84.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COCA COLA INDUSTRIAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 306735 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 27/05/2020 às 14hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1453 Nr: 1027-16.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLORRICO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, ELAINE ARENHART 

DE VLIEGER, VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, FLAVIO DE OLIVEIRA RODOVALHO - OAB:14068/GO, JOSÉ 

CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - OAB:4285, JOSÉ GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266, NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - 

OAB:10.046, NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890, THIAGO 

MATHIAS CRUVINEL - OAB:GO 11.702

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de 30(trinta)dias, requerido pela 

parte autora à fl. 343. Assim, faço expedir intimação do advogado da parte 

exequente via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se nos 

autos e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 53021 Nr: 1578-34.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA JACIARA S/A, USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL LTDA, THOMAS GREG & SONS GRÁFICA, SERVIÇOS, IND. E 

COM, IMPORT. E EXPORT DE EQUIP LTDA, BRASIL CENTRAL MÁQUINS E 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS 

LTDA, IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, DORIS MARIA DE 

OLIVEIRA, ALISSON LUAN DE CAMPOS, ZEFERINO CAMILO DE SOUZA, 

ESPOLIO DE JOSÉ BENTO BATISTA, IRUSA ROLAMENTOS LTDA, 

MONTANA RETIFICA DE MOTORES LTDA, BANCO BAMERINDUS DO 

BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRJUDICIAL, LATIN MAERICA EXPORT 

FINANCE FUND LTD, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, MARIA 

APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA 

S.A, ESPOLIO DE JOSÉ BENTO BATISTA, ING BANK N.V. - HOLANDA, 

ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INV. EM DIREITOS CRED. 

FINANCEIROS AGROPECUARIOS, Czarnikow Brasil Ltda, Equagril 

Equipamentos Agrícolas Ltda, BANCO BBM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

E M P R E E N D I M E N T O S  E  P A R T I C I P A Ç Õ E S  S / A , 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDETES, Widal & 

Marchioretto Ltda, MARIANO & GUIMARÃES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, ADRIANO DE GUSMÃO ALBUQUERQUE - OAB:20859, 

ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, Beatriz 

Helena dos Santos - OAB:87.192-SP, Bruno Alexandre Gutierres - 

OAB:237.773-SP, CAIO GRACCO BIZATTO DE CAMPOS - 

OAB:235971-SP, CLAUDIA YU WATANABE - OAB:152.046/SP, 

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4856/MT, ESTELA MARIS 

PIVETTA - OAB:6722/MT, Fábio Pascual Zuanon - OAB:172.589-SP, 

FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - OAB:220.280/SP, FERNANDO 

DALL AGNOL FINATO - OAB:10084/MT, ILION FLEURY NETO - 

OAB:31561, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JOSÉ CARLOS 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:5646, JOSÉ YUNES - OAB:13.580/SP, 

JULIANA MARANTES MARCHIORI - OAB:283.201/SP, Júlio Christian 

Laure - OAB:155.277/SP, LAURA F. PIPI DE SOUZA WILLON - 

OAB:10637, LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - OAB:62993 RS, 

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8.379/MT, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:OAB-MT 7.832, LÚCIO FEIJÓ DE ARAÚJO 

LOPES - OAB:RS 50.791, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - 

OAB:6222, MAURO CESAR BARTONELI JUNIOR - OAB:23.380/GO, 

MELISSA CRISTINA REIS - OAB:RS 54.330, MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612, Remi Cruz Borges - OAB:11.148-A, RICARDO 

AZEVEDO SETTE - OAB:138486-A/SP, THOMAZ LUIZ SANT'ANA - 

OAB:235.250/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA MARTINS DA 

SILVA - OAB:18.088, BRUNA MEYER - OAB:337061SP, DIOGO BORGES 

NAVES - OAB:28.817/GO, ENZO RICCI FILHO - OAB:5232-MT, Igor 

Glerean Melissopoulos - OAB:324.421/SP, RODRIGO MARCHETTO - 

OAB:23341-A, Sidnei Dal Moro - OAB:8607, THIAGO LOPES CÔRTES 

REAL - OAB:179820SP, THOMAZ LUIZ SANT'ANA - OAB:235.250/SP

 [...] Destarte, a aquisição, da forma que foi feita, não poderia ser 

homologada ante sua manifesta ilegalidade. Cumpre consignar que o termo 

aquisição, na espécie, deve ser utilizado com parcimônia, porquanto não 

há comprovação nos autos de que houve pagamento do valor de R$ 

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), deliberado em Assembleia 

Geral de Credores. Destarte, após essa aquisição sem pagamento, 

originou-se para os credores da massa uma situação que causa 

perplexidade, uma vez que não têm como receber os valores devidos da 

empresa em recuperação judicial (pois a empresa recuperanda não 

recebeu qualquer valor pela venda da UPI), tampouco podem cobrar esses 

valores da “adquirente” da UPI, porquanto esta alega que adquiriu o bem 

sem ônus, nos termos do artigo 60, parágrafo único da Lei nº 

11.101/2005. Eis a situação de momento da presente recuperação judicial. 

Dito isso, impende apreciar o pedido de fls. 34.559 e seguintes.Pois bem, 

requer a sociedade peticionante a execução específica do seu crédito 

contra a empresa Porto Seguro e seus fiadores. Contudo, a execução 

específica prevista no artigo 62 da LREF não pode se dar contra a 

empresa “adquirente” da UPI, pois esta não figura como empresa em 

Recuperação Judicial neste feito. Logo, tal execução deve ser direcionada 

contra as empresas recuperandas. Por óbvio, esta decisão não retira da 

peticionante a possibilidade de requerer seu crédito em ação própria, mas 

não no bojo da recuperação judicial, uma vez que a sociedade 

denominada Porto Seguro não figura como empresa recuperanda neste 

feito. Conclusão:Assim, deve o pedido de fls. 34.559 e seguintes ser 

indeferido nos termos da fundamentação. Considerando a informação de 

descumprimento do plano de recuperação judicial, INTIMEM-SE TODOS os 

credores, inclusive por edital, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se quanto ao cumprimento do plano, requerendo o que 

entenderem de direito. Intimem-se desta decisão.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68934 Nr: 11505-53.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS LEITE DA SILVA, MARIA LEONILDE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO CIRILO, MARCIA 

APARECIDA CIRILO, OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD, LUCIMARA CIRILO 

SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - OAB:15222, 

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - OAB:21021/O, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Vistos etc.

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de maio de 2020, às 

15h30min.
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 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de março de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69609 Nr: 11762-78.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PINTO DA CRUZ CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da Pandemia (COVID-19) e por medidas de prevenção, REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de maio de 2020, às 

16h00min.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de março de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83310 Nr: 3829-20.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO MARCEL DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão dos 

benefícios pleiteados.Via de consequência CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8ª, artigo 85, do Novo Código de 

Processo Civil), ressalvando o disposto no art. 98, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Às 

providências.Jaciara/MT, 17 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12032 Nr: 928-36.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGROPECUÁRIA ADRIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR VICENTE ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 referido laudo.

CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo LEGAL manifestar nos autos, a 

cerca da juntada da certidão do oficial de justiça de fhs. 506/507. É o que 

me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60325 Nr: 3434-96.2014.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEG, NMEDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando a manifestação Ministerial, pela realização de audiência de 

conciliação (ref. 112), visto que houve alteração na situação do requerido, 

remetam-se os autos ao CEJUSC para designar a referida solenidade.

Intimem-se.

 Ciência ao MPE e à DPE.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106245 Nr: 9230-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, LMDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo LEGAL manifestar nos autos, a 

cerca da juntada da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre 

certificar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003134-44.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PETROMILHA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003134-44.2019.8.11.0010 Requerente: Marlene 

Petromilha Gama Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Vistos em correição, Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade 

proposta por Marlene Petromilha Gama em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social. Presentes os requisitos legais, recebo a inicial. 

Oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Defiro a concessão de assistência jurídica 

gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. 

Cite-se, com vistas dos autos, a parte requerida para responder à 

presente demanda, querendo, no prazo legal, que será contado em dobro, 

na forma do art. 183 do Novo Código de Processo Civil. Oficie-se à 

Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) 

dias o envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000684-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEOLI COMERCIO DE FERRO, ACO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA. - 

EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))
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RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI OAB - MT24896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças do Município de 

Jaciara (IMPETRADO)

RONIEVON MIRANDA DA SILVA (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003018-72.2018.8.11.0010 Requerente: GIDEOLI 

COMÉRCIO DE FERRO, AÇO E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA – EPP 

Requerido: Ronievon Miranda da Silva Vistos em correição, Defiro o pedido 

de suspensão do feito pelo período de 15 (quinze) dias, após, decorrido o 

prazo, manifeste-se o requerente acerca da efetivação do acordo 

noticiado. Cumpra-se. Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002476-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALFEU APARECIDO ZANFOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - 550.563.931-34 (PROCURADOR)

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT7438-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1002476-54.2018.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de ação de cobrança de seguro proposta por ALFEU APARECIDO 

ZANFOLIN em face da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, devidamente 

qualificados nos autos. O requerente alega que está acometido de doença 

profissional, e por conseguinte incapacitado para o exercício da sua 

profissão, qual seja, bancário. Narra, também, que é segurado, conforme 

apólices n. 850.688 (VG) e n. 850.689 (APC), sendo-lhe devida a 

indenização pela incapacidade ocupacional, de acordo com as referidas 

apólices. Citado, o requerido apresentou contestação, pugnando 

preliminarmente pela extinção do feito, ante a inépcia da inicial, uma vez 

que não descreve de modo claro os fatos que embasam a pretensão, bem 

como pela ausência de documentos aptos a comprovar as alegações. 

Ainda em preliminar, requereu a extinção do feito pela carência da ação, 

afirmando que o requerente não fez pedido administrativo. Além das 

preliminares acima citadas, a requerida impugnou a justiça gratuita, 

pleiteou a realização de perícia médica e, no mérito, requereu a 

improcedência da ação. (fls. 61/86) Instada a se manifestar, a requerente 

apresentou impugnação, rechaçando as alegações da parte requerida, 

bem como pormenorizando os fatos já trazidos na exordial, pugnando, em 

suma, pelo indeferimento da impugnação à justiça gratuita, pela inversão 

do ônus da prova e pela realização de prova pericial. No mérito pleiteou 

pela procedência da ação. (fls. 151/170) Os autos vieram conclusos para 

deliberação. É BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA 

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA A requerida alega que o autor 

possui rendimento de, aproximadamente, R$ 6.404,74 (seis mil, 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), 

equivalente a 6,5 salários mínimos, renda superior à média brasileira, bem 

como possui advogado constituído, quando poderia optar pela Defensoria 

Pública. Em defesa, a requerente alega que o valor da causa é superior a 

R$ 9.000.000,00 (novecentos mil reais), o que geraria custas processuais 

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como que o fato de ter 

contratado advogado e auferir rendimentos mensais razoáveis não 

obstam a concessão da justiça gratuita. Compulsando os autos, denota-se 

que assiste razão ao requerente, uma vez que as custas processuais 

correspondentes ao valor da causa (R$ 949.500,00), em consulta rápida 

com os servidores da Central de Distribuição, ficaria em torno de 

13.343,67 (treze mil, trezentos e quarenta e três mil reais e sessenta e 

sete centavos), sendo mais que o dobro da renda da parte autora. 

Frise-se que os rendimentos líquidos do requerente totalizam em R$ 

4.274,73 (quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais e setenta e três 

centavos), consoante o demonstrativo de pagamento juntado pelo próprio 

autor na inicial (fl. 23). Consigne-se, também, que a contratação de 

advogado, como bem alegado pelo autor, não obsta a concessão da 

justiça gratuita, conforme prevê o §4º do art. 99 do Código de Processo 

Civil. Nesse sentido é o entendimento o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA - 

ADVOGADO PARTICULAR CONSTITUÍDO - FATOR QUE NÃO IMPEDE A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - PROPOSITURA NA JUSTIÇA COMUM - 

FACULDADE DA PARTE – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA EM CONTRÁRIO – AUSÊNCIA – 

GRATUIDADE DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. A assistência do 

requerente por advogado particular não impede a concessão de 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º do CPC/2015). A propositura da Ação na 

Justiça Comum mesmo quando o caso se enquadra nas hipóteses do 

Juizado Especial Cível é faculdade da parte e não significa renúncia ao 

benefício da gratuidade, tampouco gera penalidades. A declaração de 

hipossuficiência prevista no §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção 

juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos 

autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do 

amplo acesso à just iça (art .  5º,  XXXV, CF).  (N.U 

1002331-96.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016). 

(sem grifo no original) Ressalte-se que os benefícios da gratuidade da 

Justiça devem ser deferidos “à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98, caput, do 

CPC). Por sua vez, o dispositivo legal supracitado deve ser analisado com 

uma interpretação da Constituição Federal, mais precisamente em seu 

artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Portanto, uma vez que resta demonstrada a impossibilidade de o 

requerente recolher as custas e taxas processuais sem o 

comprometimento de sua subsistência, razão pela qual indefiro o pedido 

da parte requerida e, consequentemente, mantenho a benesse outrora 

conferida ao autor. DAS PRELIMINARES Alega a parte requerida, 

preliminarmente, que a petição inicial descreve claramente os fatos, bem 

como não contém os documentos hábeis a embasar seus fundamentos, 

requerendo, assim o indeferimento da petição inicial. Todavia, verifica-se 

que não assiste razão ao requerido, porquanto a análise dos requisitos da 

petição inicial foi realizada no despacho inaugural, sendo esta recebida 

pelo Juiz à época, conforme fls. 24/25. Frise-se que a petição inicial só 

pode ser indeferida antes da citação do demandado, exatamente pelo fato 

de que somente é oportunizada ciência do trâmite da ação à parte 

contrária quando preenchidos os requisitos previstos no art. 319 e 320, 

ambos do CPC. Nesse sentido lecionam os doutrinadores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, na obra “Código de 

Processo Civil Comentado”: “A petição inicial só pode ser indeferida 

liminarmente, isto é, antes da citação da parte contrária. Depois de citado o 

demandado o juiz não poderá mais indeferir a petição inicial, porque já a 

deferiu ao determinar a citação do réu. Sendo o caso, poderá proferir 

julgamento conforme o estado do processo (art. 354, CPC)”. (pág. 602) 

Portanto, incabível o acolhimento da sobredita preliminar, porquanto já 

recebida em momento oportuno. No que tange à preliminar de carência da 

ação, ante a falta de requerimento administrativo, verifica-se que esta 

também não prospera, porquanto o inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna 

confere ao requerente o direito de pleitear em juízo, vejamos: Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (sem grifo no 

original). Assim, incabível o acolhimento da sobredita preliminar, porquanto 

assegurado ao requerente o direito de pleitear em juízo 

independentemente de requerimento administrativo. Deste modo, afasto as 

preliminares alegadas pela requerida na contestação de fls. 61/86. DOS 

PONTOS CONTROVERTIDOS Compulsando os autos, verifica-se que o 

requerente alega incapacidade ocupacional e em razão desta pugna, em 

suma, pela condenação do requerido ao pagamento da indenização 

devida, conforme previsto nas apólices de seguro n. 850.688 (VG) e n. 

850.689 (APC). Assim, fixo os seguintes pontos controvertidos: 
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a)existência de incapacidade ocupacional do requerente e b)condição de 

segurado. Por inexistir outras questões processuais a serem analisadas 

nesta oportunidade, DECLARO SANEADO o processo. Considerando a 

necessidade de se averiguar a incapacidade ocupacional do requerente, 

defiro o pedido das partes, para a realização de perícia médica, porquanto 

se trata de prova necessária a resolução do feito. Sendo assim, nomeio 

como perito o Dr. Elder Rocha Lemos, lotado no USF 07 deste Município, 

situação situado à Av. Pajé esquina com a Rua Reima, nº 220, Bairro 

Santa Rita, Jaciara/MT, telefones (66) 3461-5809 ou (67) 99892-2400, 

e-mail: dr.lemos@zipmail.com, para realiza-la, no prazo de 30 (trinta) dias. 

As partes deverão, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a nomeação e 

indicar assistentes técnicos, bem como apresentar quesitos, caso queiram 

(art. 465 do CPC). Sem prejuízo, intime-se o Sr. perito para que, aceitando 

o encargo, formule a propostas de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, 

consignando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, e os 

honorários periciais a serem propostos pelo perito nomeado deverão ser 

suportados pelo Estado, nos termos dos artigos 5º, LXXIV, da CF/88; 98, 

VI, do NCPC, e resolução nº 127 do CNJ, sendo que ao final do processo, 

será expedida certidão de honorários em favor da profissional. 

Consigne-se que o perito deverá respeitar as diretrizes previstas no art. 

473 do Código de Processo Civil. Aportando aos autos o laudo pericial, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o 

art. 477, §1º do CPC. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 18 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001234-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVANDRO PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001234-60.2018.8.11.0010 Requerente: Portoseg S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento Requerido: Edevandro Pereira de 

Jesus Vistos em correição, Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta pela Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento em 

desfavor de Edevandro Pereira de Jesus, ambos devidamente qualificados 

nos autos. O autor argumenta, em síntese, que pactuaram contrato de 

alienação fiduciária, todavia a parte requerida se tornou inadimplente, 

motivo pelo qual requereu a concessão liminar de busca e apreensão do 

bem e o depósito em seu poder, a fim de consolidar a propriedade e posse 

plena em suas mãos. A liminar de busca e apreensão foi deferida (id. 

15584676) e efetivada (id. 18709181). Devidamente citado e intimado (id. 

18709181), o requerido deixou o prazo transcorrer in albis, conforme 

certidão aportada no id. 30411927. Instado a se manifestar, o requerente 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 30411927). É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, é de se salientar que a parte 

requerida abriu mão da faculdade de produzir provas, eis que não 

contestou, ainda que tenha sido devidamente citada. Desta forma, decreto 

sua revelia com fulcro no artigo 344 do CPC e, nos termos do art. 355, 

inciso II, do mesmo diploma legal, passo a julgar antecipadamente a lide. A 

presente demanda é regulamentada pelo Decreto – Lei 911/69, que em seu 

artigo 3º determina: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Com a nova 

redação do artigo 3º, § 1º, do Decreto – Lei 911/69, verifica-se a 

consolidação da propriedade e a posse, após 05 (cinco) dias de 

executada a liminar que determinou a busca e apreensão. “Art. 3º” [...] “§ 

1º. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.” Deste modo, diante da falta de manifestação do 

devedor ou de purgação da mora e a prova documental inequívoca, de 

rigor o julgamento procedente da pretensão autoral. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, julgo procedente o pedido inicial da ação 

de busca e apreensão movida por Portoseg S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento em desfavor de Edevandro Pereira de Jesus, consolidando 

nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem 

descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 

2º do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as respectivas baixas e formalidades de praxe. Às Providências. 

Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 134565 Nr: 4399-98.2019.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ...Verifica-se que o pedido formulado pela defesa do acusado, trata-se 

unicamente de questões de mérito, que apenas com o decorrer da 

persecução penal poderá ser avaliada, assim, AFASTO a preliminar 

levantada pela defesa e mantenho o recebimento da denúncia.Ademais, 

analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar apresentada por JULIANO MARTINS DA 

SILVEIRA, entendo que não restam configuradas, neste momento, as 

hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 397 do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, mantendo o recebimento da denúncia 

oferecida pelo Ministério Público. Com relação ao pedido de revogação da 

prisão preventiva do acusado JULIANO MARTINS DA SILVEIRA, 

analisando atentamente os autos e em conformidade com o parecer 

ministerial, entendo estar presente a prova da existência do crime e os 

indícios suficientes de autoria, os quais coexistem com o requisito da 

garantia da ordem pública, entendo que não assiste razão à r. defesa, 

porquanto os fundamentos utilizados para o decreto da segregação 

cautelar se mostram idôneos para a manutenção da medida.Verifica-se 

dos autos, que o réu mesmo contendo restrições (código 129405), voltou 

a ser preso em flagrante delito, pela mesma conduta delituosa, deixando 

claro que a manutenção da prisão preventiva é medida necessária à 

salvaguarda da incolumidade pública, uma vez que medidas cautelares 

diversas da prisão não foram suficientes para impedir o acusado de voltar 

a se envolver em condutas delituosas relacionadas à 

traficância.Outrossim, as condições pessoais favoráveis não justificam a 

revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando 

presente o “periculum libertatis” Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulada pela defesa de JULIANO 

MARTINS DA SILVEIRA, mantendo incólume o decreto prisional.Por fim, 

não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14.04.2020 às 15h00min.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 136755 Nr: 99-59.2020.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Henrique Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o acusado ROBSON HENRIQUE LUZ, devidamente qualificado 

nos autos, pela prática dos delitos previstos no artigo 306, §2º e artigo 

309, ambos, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do 

Código Penal e, por consequência, ABSOLVER o aludido réu do crime 

imputado no artigo 308, do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no 

artigo 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal.Sendo assim, 

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu ROBSON HENRIQUE 

LUZ, salvo se por outro motivo estiver preso.Oportunamente, após o 

trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes 

providências:1)Expeça-se guia de execução penal;2)Oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com 

sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, 

para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do 

Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988;3)Proceda-se o 

recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) dias do trânsito em julgado, 

conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 686 do CPP;4)Oficie-se ao 

CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado 

ou residente, acerca da determinação de proibição de se obter a 

permissão para dirigir veículo automotor, pelo período de 01 (um) 

ano.5)Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal e à POLITEC 

e ao INFOSEG.6)Proceda-se as demais anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 135206 Nr: 4689-16.2019.811.0010

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Vistos.

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas em favor da vítima MIRIAM 

NAJIB SABER HANNA, diante da prática de violência doméstica, por parte 

do indiciado DANIEL DE ALMEIDA HANNA, devidamente qualificados nos 

autos.

Em 13 de novembro de 2019, foram aplicadas medidas protetivas em favor 

da vítima.

A vítima manifestou seu desinteresse na manutenção das medidas 

protetivas deferidas em seu favor, conforme petição apresentada nos 

autos (ref. 06).

O Ministério Público manifestou-se pela designação de audiência para 

oitiva da vítima, por analogia ao art. 16, da Lei Federal n° 11.340/2006 e, 

caso não seja esse o entendimento, pugnou pela manutenção das 

medidas por mais sei meses ou até finfo o processo criminal 

correspondente (ref. 11).

É o relatório.

Decido.

Pois bem. Verifica-se que após a manifestação da ofendida, no sentido de 

não ter interesse na manutenção das medidas protetivas deferidas em seu 

favor (ref. 04), esta voltou a procurar a Delegacia de Polícia e registrou um 

novo pedido de providências, o qual se encontra em vigor (135626).

Assim, considerando que a ofendida MIRIAM NAJIB SABER HANNA possui 

medidas protetivas em seu favor em outros autos em trâmite, a extinção 

da presente ação é medida que se impõe, sendo MANTIDA as medidas em 

seu favor nos autos de de número 4885-83.2019.811.0010 - código 

135626.

Ante o exposto, REVOGO as referidas medidas aplicadas e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do artigo 485, 

inciso VI, do NCPC, c/c artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002398-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002398-60.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: VALTENIR CARVALHO FERREIRA Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002260-59.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 18 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001131-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EVALDO REZENDE DUARTE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, informar o nove endereço do requerido para fins de intimação 

da decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002754-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002754-21.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 18 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-44.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAMKE MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002261-44.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 18 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Manifestação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001433-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VIDAL SAMPAIO (EXECUTADO)

 

Manifestação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 30469077 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001353-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 30470529 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-22.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE ALBUQUERQUE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido Advogado: ELIETE DE SOUZA BARROS OAB: 

MT23997/O-O Endereço: RUA TUPINIQUINS, 219, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-18.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000702-18.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JEFERSON 

FERREIRA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 18 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(TESTEMUNHA)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001369-38.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 18 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003306-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

(em anexo) que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 

(quinze) dias, bem como a realização de audiências, cancelo a audiência 

designada nos autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os 

autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003362-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE GARCIA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003366-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003372-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003375-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003376-03.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003384-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL EVARISTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL EVARISTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003386-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003392-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MATHEUS FIGUEIREDO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003387-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MOURA SCHWENK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BERTUOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Portaria Conjunta n. N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

que suspendeu os prazo processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como a realização de audiências, cancelo a audiência designada nos 

autos e nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para 

redesignação da mesma.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000649-37.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANGELA BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), mas não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos 

documentos anexados com a inicial observo que se encontram presentes 

os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, 

senão vejamos: A probabilidade do direito deve ser analisada levando-se 

em conta a inversão do ônus da prova operada em prol do consumidor, o 

qual se vê muitas vezes impossibilitado de produzir prova de fatos 

negativos, como no presente caso, no qual a autora alega desconhecer a 

origem do débito pelo qual fora negativada, tendo inclusive buscado 

solucionar amigavelmente a situação, sem que obtivesse êxito. Porém, 

verifico que a parte requerente em sua exordial apresentou protocolos de 

atendimento junto à empresa requerida (n. 20202331172254 e 

20202452411568), atinentes a sua reclamação de cobranças por serviço 

não contratado, no entanto, não juntou aos autos data, horário das 

ligações ou mensagens de texto confirmando tal produção de prova, de 

modo que torna temerária a verossimilhança nas alegações da requerente. 

No caso tal prova é de fácil produção bastando apenas à apresentação 

de tais elementos. Quanto à probabilidade do direito deve ser analisada 

levando-se em conta a inversão do ônus da prova operada em prol do 

consumidor, o qual se vê muitas vezes impossibilitado de produzir prova 

dos fatos constitutivos do seu direito (tal como contrato celebrado entre 

as partes), como no presente caso, no qual a Requerente alega que as 

tentativas via call center restaram sem êxito, mesmo que não tenha 
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juntado data, local e mensagens de texto confirmando o que fora alegado, 

restou demonstrado que tentou solucionar o problema, mas não obteve 

solução administrativa. O perigo da demora também é evidente, pois, no 

caso, encontra-se a Requerente com seu nome negativado, 

experimentado todos os dissabores de tal condição, os quais, por serem 

notórios, dispensam maiores descrições. Ademais, consigno que a medida 

não se mostra irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final 

da demanda, bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de 

eventual débito reconhecido. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que a Requerida realize, no prazo de 05 dias, 

a retirada do nome da Requerente de todos os cadastros de negativação 

de crédito, desde que relativos aos valores discutidos na presente 

demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). II - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que cumpra o determinado e compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá, sendo o caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, 

sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. V - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-22.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE ALBUQUERQUE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000650-22.2020.8.11.0010. REQUERENTE: SIMONE DE ALBUQUERQUE 

DAS NEVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), mas não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos 

documentos anexados com a inicial observo que se encontram presentes 

os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, 

senão vejamos: A probabilidade do direito deve ser analisada levando-se 

em conta a inversão do ônus da prova operada em prol do consumidor, o 

qual se vê muitas vezes impossibilitado de produzir prova de fatos 

negativos, como no presente caso, no qual a autora alega desconhecer a 

origem do débito pelo qual fora negativada, tendo inclusive buscado 

solucionar amigavelmente a situação, sem que obtivesse êxito. Porém, 

verifico que a parte requerente em sua exordial apresentou protocolos de 

atendimento junto à empresa requerida (n 20202331172254 e 

20202452411568), atinentes a sua reclamação de cobranças por serviço 

não contratado, no entanto, não juntou aos autos data, horário da ligações 

ou mensagens de texto confirmando tal produção de prova, de modo que 

torna temerária a verossimilhança nas alegações da requerente. No caso 

tal prova é de fácil produção bastando apenas à apresentação de tais 

elementos. Quanto à probabilidade do direito deve ser analisada 

levando-se em conta a inversão do ônus da prova operada em prol do 

consumidor, o qual se vê muitas vezes impossibilitado de produzir prova 

dos fatos constitutivos do seu direito (tal como contrato celebrado entre 

as partes), como no presente caso, no qual a Requerente alega que as 

tentativas via call center restaram sem êxito, mesmo que não tenha 

juntado data, local e mensagens de texto confirmando o que fora alegado, 

restou demonstrado que tentou solucionar o problema, mas não obteve 

solução administrativa. O perigo da demora também é evidente, pois, no 

caso, encontra-se a Requerente com seu nome negativado, 

experimentado todos os dissabores de tal condição, os quais, por serem 

notórios, dispensam maiores descrições. Ademais, consigno que a medida 

não se mostra irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final 

da demanda, bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de 

eventual débito reconhecido. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que a Requerida realize, no prazo de 05 dias, 

a retirada do nome da Requerente de todos os cadastros de negativação 

de crédito, desde que relativos aos valores discutidos na presente 

demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). II - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que cumpra o determinado e compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá, sendo o caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, 

sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. V - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002754-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002754-21.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JANAINA PEREIRA RUFINO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000887-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000887-61.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: VANDERLEIA FRANCO Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 
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Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000663-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO COSTA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000663-89.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ADAO COSTA XAVIER 

EXECUTADO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001622-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAITIANE MACHADO FERNADES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001622-26.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: NAITIANE MACHADO FERNADES Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003035-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUGO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003035-74.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: JOSE HUGO DA SILVA Vistos, etc. 1. Atento ao pedido 

de penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 
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Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD, restando frutífera. 4. Considerando o teor 

sigiloso das informações, ficarão estas à disposição do exequente na 

Secretaria deste Juizado Especial. 5. Assim, DEFIRO, desde já, a inclusão 

do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do 

artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em 

caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 6. 

Ademais, desde que previamente requerido pela parte interessada, defiro 

a expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, manifeste-se a parte Exequente no 

prazo de quinze dias, em termos de prosseguimento da demanda 

executiva, sob pena de extinção. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002386-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE MACEDES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002386-46.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: DAIANE MACEDES DA CRUZ Vistos. Intime-se a 

parte requerente para que se manifeste sobre o ofício juntado no ID nº 

29853969, no prazo de 10 (dez) dias. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000094-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE SOUZA LAMEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000094-54.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: SIMONE SOUZA LAMEIRO Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi à tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos anexos. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT, 

sendo positiva a restrição, conforme documentação que segue. 3. Assim, 

determino a intimação das partes a se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias acerca das restrições realizadas. 4. Caso o veículo restrito 

esteja gravado com alienação fiduciária, deve o Exequente, no mesmo 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos informações a respeito do agente 

financeiro, bem como o local onde o bem pode ser encontrado, a fim de 

possibilitar expedição de mandado de penhora e avaliação, sob pena de 

indeferimento. Registro que nesse caso, o devedor fiduciante, ora 

Executado, possui expectativa do direito à futura reversão do bem 

alienado no caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do que 

já fora quitado, em caso de rescisão, sendo tal direito passível de penhora 

nos termos do art. 835, XII do CPC. (Precedentes: Resp. 679.821/DF; Resp. 

1.051.642/RS; REsp 1.697.645/MG; Resp 1.646.249/RO). 5. Decorrido o 

prazo: Quanto ao veículo que esteja livre de ônus, em nada sendo 

requerido, expeça-se Mandado de Penhora, REMOÇÃO e avaliação, cujas 

informações podem ser extraídas das telas do sistema “Renajud” anexas 

aos autos, ficando desde já a parte EXEQUENTE nomeada como 

depositária fiel do bem, até determinação ulterior. Quanto ao veículo 

gravado com alienação fiduciária, prestadas as informações, tomem-se as 

medidas descritas acima, devendo ainda a instituição financeira ser 

intimada da penhora (art. 835, §3º do CPC). Caso as informações não 

sejam prestadas, tornem os autos conclusos. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

Executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se audiência conforme determina o art. 

53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. Sem 

prejuízo, determino a avaliação do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

cumprir as determinações contidas no art. 872 do CPC. 7. Com a juntada 

do auto de avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de cinco dias. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001433-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VIDAL SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001433-48.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: FRANCISCO VIDAL SAMPAIO Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi à tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos anexos. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT, 

sendo positiva a restrição, conforme documentação que segue. 3. Assim, 

determino a intimação das partes a se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias acerca das restrições realizadas. 4. Caso o veículo restrito 

esteja gravado com alienação fiduciária, deve o Exequente, no mesmo 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos informações a respeito do agente 

financeiro, bem como o local onde o bem pode ser encontrado, a fim de 

possibilitar expedição de mandado de penhora e avaliação, sob pena de 

indeferimento. Registro que nesse caso, o devedor fiduciante, ora 

Executado, possui expectativa do direito à futura reversão do bem 

alienado no caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do que 

já fora quitado, em caso de rescisão, sendo tal direito passível de penhora 

nos termos do art. 835, XII do CPC. (Precedentes: Resp. 679.821/DF; Resp. 

1.051.642/RS; REsp 1.697.645/MG; Resp 1.646.249/RO). 5. Decorrido o 

prazo: Quanto ao veículo que esteja livre de ônus, em nada sendo 

requerido, expeça-se Mandado de Penhora, REMOÇÃO e avaliação, cujas 
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informações podem ser extraídas das telas do sistema “Renajud” anexas 

aos autos, ficando desde já a parte EXEQUENTE nomeada como 

depositária fiel do bem, até determinação ulterior. Quanto ao veículo 

gravado com alienação fiduciária, prestadas as informações, tomem-se as 

medidas descritas acima, devendo ainda a instituição financeira ser 

intimada da penhora (art. 835, §3º do CPC). Caso as informações não 

sejam prestadas, tornem os autos conclusos. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, designe-se audiência conforme determina o art. 

53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. Sem 

prejuízo, determino a avaliação do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

cumprir as determinações contidas no art. 872 do CPC. 7. Com a juntada 

do auto de avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de cinco dias. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000424-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA SOFIATI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000424-22.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ISABELA SOFIATI DA SILVA Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000063-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000063-68.2018.8.11.0010. EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA EXEQUENTE: WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS 

SANTOS Vistos, etc. 1. Atento ao pedido de penhora online constante dos 

autos, tenho que tal modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além 

de constituir medida judicial com sustentação legal, também se mostra a 

mais apropriada neste momento processual. Assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ procedi à tentativa, via 

sistema BACENJUD, tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 

Com efeito, restou infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos 

anexos. 2. Ainda, ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição 

judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e 

que permite consultas e envio de ordens judiciais de restrições de 

veículos à base de dados do Renavam, procedi nesta data à consulta por 

meio do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho 

Nacional de Justiça e CNGC – MT, sendo positiva a restrição, conforme 

documentação que segue. 3. Assim, determino a intimação das partes a 

se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias acerca das restrições 

realizadas. 4. Caso o veículo restrito esteja gravado com alienação 

fiduciária, deve o Exequente, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos 

autos informações a respeito do agente financeiro, bem como o local onde 

o bem pode ser encontrado, a fim de possibilitar expedição de mandado de 

penhora e avaliação, sob pena de indeferimento. Registro que nesse 

caso, o devedor fiduciante, ora Executado, possui expectativa do direito à 

futura reversão do bem alienado no caso de pagamento da totalidade da 

dívida, ou à parte do que já fora quitado, em caso de rescisão, sendo tal 

direito passível de penhora nos termos do art. 835, XII do CPC. 

(Precedentes: Resp. 679.821/DF; Resp. 1.051.642/RS; REsp 

1.697.645/MG; Resp 1.646.249/RO). 5. Decorrido o prazo: Quanto ao 

veículo que esteja livre de ônus, em nada sendo requerido, expeça-se 

Mandado de Penhora, REMOÇÃO e avaliação, cujas informações podem 

ser extraídas das telas do sistema “Renajud” anexas aos autos, ficando 

desde já a parte EXEQUENTE nomeada como depositária fiel do bem, até 

determinação ulterior. Quanto ao veículo gravado com alienação fiduciária, 

prestadas as informações, tomem-se as medidas descritas acima, 

devendo ainda a instituição financeira ser intimada da penhora (art. 835, 

§3º do CPC). Caso as informações não sejam prestadas, tornem os autos 

conclusos. 6. Após a lavratura do termo ou do auto de penhora, deverá 

ser certificado o interesse da parte Executada em comparecer à audiência 

para tentativa de conciliação entre as partes. Sendo o caso, designe-se 

audiência conforme determina o art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE, oportunidade em que a parte executada 

poderá se opor à penhora. Sem prejuízo, determino a avaliação do bem, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça cumprir as determinações contidas no art. 

872 do CPC. 7. Com a juntada do auto de avaliação, intimem-se as partes 

para que se manifestem no prazo de cinco dias. 8. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000566-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO TERNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000566-26.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE PAULO TERNES 

EXECUTADO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 
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tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002035-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMILDO LOPES DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002035-73.2018.8.11.0010. EXECUTADO: JOSEMILDO LOPES DE LIMA 

EXEQUENTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 1. Ante a criação do Renajud, 

sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e envio de ordens 

judiciais de restrições de veículos à base de dados do Renavam, procedi 

nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, conforme 

regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 2. 

Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 3. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 4. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 5. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 6. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

7.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003031-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA DE ARAUJO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003031-37.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: TELMA DE ARAUJO LIMA Vistos, etc. 1. Atento 

ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi à tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos anexos. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT, 

sendo positiva a restrição, conforme documentação que segue. 3. Assim, 

determino a intimação das partes a se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias acerca das restrições realizadas. 4. Caso o veículo restrito 

esteja gravado com alienação fiduciária, deve o Exequente, no mesmo 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos informações a respeito do agente 

financeiro, bem como o local onde o bem pode ser encontrado, a fim de 

possibilitar expedição de mandado de penhora e avaliação, sob pena de 

indeferimento. Registro que nesse caso, o devedor fiduciante, ora 

Executado, possui expectativa do direito à futura reversão do bem 

alienado no caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do que 

já fora quitado, em caso de rescisão, sendo tal direito passível de penhora 

nos termos do art. 835, XII do CPC. (Precedentes: Resp. 679.821/DF; Resp. 

1.051.642/RS; REsp 1.697.645/MG; Resp 1.646.249/RO). 5. Decorrido o 

prazo: Caso o veículo esteja livre de ônus, em nada sendo requerido, 

expeça-se Mandado de Penhora, REMOÇÃO e avaliação, cujas 

informações podem ser extraídas das telas do sistema “Renajud” anexas 

aos autos, ficando desde já a parte EXEQUENTE nomeada como 

depositária fiel do bem, até determinação ulterior. Caso o veículo esteja 

gravado com alienação fiduciária, prestadas as informações, tomem-se as 

medidas descritas acima, devendo ainda a instituição financeira ser 

intimada da penhora (art. 835, §3º do CPC). Caso as informações não 

sejam prestadas, tornem os autos conclusos. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

Executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se audiência conforme determina o art. 

53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. Sem 

prejuízo, determino a avaliação do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

cumprir as determinações contidas no art. 872 do CPC. 7. Com a juntada 

do auto de avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de cinco dias. 8. Seguindo, sendo hipótese também de deferimento 

do pedido da parte para requisição de informação sobre a renda ou bens 

do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., 

procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. 9. Com efeito, tornaram sem 

resultado tais diligências, como se colhe dos documentos anexos. 10. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000556-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BARBOSA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000556-79.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: EDSON BARBOSA LIMA Vistos, etc. 1. Atento ao pedido de 

penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade constritiva 

deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial com 

sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste momento 

processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002253-67.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002253-67.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: VALTENIR CARVALHO FERREIRA Vistos, etc. 1. Ante a 

criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000051-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA MESQUITA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000051-54.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA EXECUTADO: FERNANDO DA SILVA MESQUITA Vistos, 

etc. 1. Ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de 

veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o 

Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite 

consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de 

dados do Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema 

RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e 

CNGC – MT, sendo positiva a restrição, conforme documentação que 

segue. 2. Assim, determino a intimação das partes a se manifestarem no 

prazo de 05 (cinco) dias acerca das restrições realizadas. 3. Caso o 

veículo restrito esteja gravado com alienação fiduciária, deve o Exequente, 

no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos informações a 

respeito do agente financeiro, bem como o local onde o bem pode ser 

encontrado, a fim de possibilitar expedição de mandado de penhora e 

avaliação, sob pena de indeferimento. Registro que nesse caso, o 

devedor fiduciante, ora Executado, possui expectativa do direito à futura 

reversão do bem alienado no caso de pagamento da totalidade da dívida, 

ou à parte do que já fora quitado, em caso de rescisão, sendo tal direito 

passível de penhora nos termos do art. 835, XII do CPC. (Precedentes: 

Resp. 679.821/DF; Resp. 1.051.642/RS; REsp 1.697.645/MG; Resp 

1.646.249/RO). 4. Decorrido o prazo: Caso o veículo esteja livre de ônus, 

em nada sendo requerido, expeça-se Mandado de Penhora, REMOÇÃO e 

avaliação, cujas informações podem ser extraídas das telas do sistema 

“Renajud” anexas aos autos, ficando desde já a parte EXEQUENTE 

nomeada como depositária fiel do bem, até determinação ulterior. Caso o 

veículo gravado com alienação fiduciária, prestadas as informações, 

tomem-se as medidas descritas acima, devendo ainda a instituição 

financeira ser intimada da penhora (art. 835, §3º do CPC). Caso as 

informações não sejam prestadas, tornem os autos conclusos. 5. 

Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 6. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe do documento anexo. 7. Assim, após a 

lavratura do termo ou do auto de penhora, designe-se audiência conforme 

determina o art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do 

FONAJE, oportunidade em que a parte executada poderá se opor à 

penhora. Sem prejuízo, determino a avaliação do bem, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça cumprir as determinações contidas no art. 872 do CPC. 

8. Com a juntada do auto de avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de cinco dias. 9. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA RIBEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DO NASCIMENTO BOUTIQUE - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000088-36.2018.8.11.0025. AUTOR(A): FERNANDA GORGONHO 

MARTINS RÉU: R. C. DO NASCIMENTO BOUTIQUE - ME Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar 

de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Juína-MT, data da assinatura digital. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DO NASCIMENTO BOUTIQUE - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000088-36.2018.8.11.0025. AUTOR(A): FERNANDA GORGONHO 

MARTINS RÉU: R. C. DO NASCIMENTO BOUTIQUE - ME Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar 

de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Juína-MT, data da assinatura digital. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DO NASCIMENTO BOUTIQUE - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000088-36.2018.8.11.0025. AUTOR(A): FERNANDA GORGONHO 

MARTINS RÉU: R. C. DO NASCIMENTO BOUTIQUE - ME Vistos, etc. Deixo 
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de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar 

de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Juína-MT, data da assinatura digital. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DO NASCIMENTO BOUTIQUE - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000088-36.2018.8.11.0025. AUTOR(A): FERNANDA GORGONHO 

MARTINS RÉU: R. C. DO NASCIMENTO BOUTIQUE - ME Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar 

de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Juína-MT, data da assinatura digital. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000465-07.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - MT65716-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000465-07.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: OSMAR OLIVEIRA EXECUTADO: SIGMA AGROPECUARIA 

LTDA VISTOS. Apresentada planilha/memória de cálculos que atende às 

exigências do art. 524 do NCPC, isto é, discriminação do crédito, seu fato 

gerador, base de cálculo dos consectários da mora, periodicidade e 

índices usados, determino a intimação da parte devedora para cumprir 

voluntariamente a sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado 

do débito acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a conversão da classe da 

ação para cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000970-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000970-32.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: GILDO LEITE DA SILVA VISTOS. Ciente do 

teor do acordão de Id. 26423565, que deu parcial procedência ao recurso 

de apelação interposto pela parte ré, tão somente para deferir o benefício 

da assistência judiciária em seu favor. Nesses moldes, ante a 

manifestação do autor no Id. 28429242, informando não possuir interesse 

no prosseguimento do feito, bem como que a exigibilidade das custas 
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processuais devidas pela ré foi suspensa em razão do disposto no artigo 

98, §3º do CPC, promova-se o imediato arquivamento definitivo do 

presente processo, com as baixas e registros cabíveis. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000240-55.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LEONILDO DI MARTINI FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLLAS SOUZA DI MARTINI (REU)

AMANDA SOUZA DI MARTINI (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, LANÇADA 

NA ID 29296862.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000299-43.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000299-43.2016.8.11.0025 VISTOS 

ETC. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

se concordam com o julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o 

silêncio será interpretado como anuência tácita para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 07 de agosto 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001170-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MAGALHAES ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR 

EM CARTÓRIO A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000605-12.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERY HELLEN BERGAMINI (REU)

Outros Interessados:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO AR NEGATIVO DE ID 29940633

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000196-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDWAN BRAGA DE OLIVEIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, ANTE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001201-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR INTERMÉDIO DE SEUS 

PROCURADORES ACERCA DA PERÍCIA DESIGNADA NOS AUTOS PARA O 

DIA 09 DE ABRIL DE 2020, ÀS 10:00 HORAS, A SER REALIZADA NO 

CONSULTÓRIO DRA. SILVANA SPERÂNDIO, COM ENDEREÇO NA 

AVENIDA DEPUTADO HITLER SANSÃO, Nº 275-N, BAIRRO MÓDULO 01, 

ANTIGO LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ, EM FRENTE AO ANTIGO 

PRÉDIO DA PREFEITURA DE JUÍNA-MT, DEVENDO A DEFESA DA PARTE 

AUTORA PROVIDENCIAR O SEU COMPARECIMENTO NA REFERIDA 

PERÍCIA. PODERÃO AS PARTES INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001135-11.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADERVAL BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90115 Nr: 4403-37.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO J DE ALMEIDA - EPP, ROMILDO 

JACINTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT, VIVIANE GASPARELO SANTI - OAB:12.250/MT

 Autos nº: 4403-37.2012.811.0025 (Código: 90115)

Exequente: Oswaldo Lopes de Souza

Executados: Romildo J. de Almeida-EPP e Outro

VISTOS,

A teor do que prescreve o artigo 921, §2º, III, do CPC, a não localização de 

bens penhoráveis do devedor implica a suspensão do processo.

Considerando que todas as diligências realizadas pelo credor restaram 
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infrutíferas, defiro o pedido formulado à fl. 245, determinando a 

SUSPENSÃO do presente processo, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o 

qual também será suspensa a prescrição do crédito, nos termos do §1º e 

inciso III, do art. 921, do CPC.

Sobre a decisão de suspensão, ensina o doutrinador Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC)

 Tomando como ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a 

regra de que: suspendesse a execução quando o executado não possuir 

bens penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de 

quantia e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento 

não pode ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, 

adjudicados, ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de 

frutos e rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao 

prosseguimento da execução. Como toda e qualquer execução funda-se 

na responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado”.(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179).

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do Art. 921, do NCPC) e iniciada a contagem do prazo de prescrição 

intercorrente, estando o exequente, desde já, expressamente cientificado 

dessa condição.

Se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, os autos 

deverão ser desarquivados para prosseguimento da execução (§3º, do 

Art. 921, do NCPC).

Às providências.

Juína/MT, 16 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3009 Nr: 406-03.1999.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA, ARTUR 

ELIAS PADOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS HERESTECH LTDA, JOSÉ ROBERTO 

HERESTECH JUNIOR, VANESSA ROSA DOS SANTOS HERESTECH, 

SERGIO VINICIUS DOS SANTOS HERESTECH, ESPÓLIO DE SERGIO 

RICARDO HERESTCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A, SONIA BISPO GOLO - OAB:OAB/MT 20.634O, WELINTON 

JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Ante o exposto, reconheço, ex officio, nos moldes do art. 219 do CCB, a 

ocorrência da prescrição intercorrente do direito de crédito em cobrança 

e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos 

do art. 487, II, do NCPC.Condeno o exequente ao pagamento das custas 

processuais remanescente, mas deixo de fixar verba sucumbencial, uma 

vez que a executada foi revel durante toda fase executória, e a advogada 

nomeada a representar os interesses dos herdeiros de um dos sócios 

contra quem se redirecionou a execução atua na condição de defensora 

dativa, não sendo cabível fixação de verba sucumbencial, mas tão 

somente, de arbitramento dos honorários a serem cobrados do Estado de 

MT, os quais fixo em 1,5 URH, ante a diminuta intervenção nos 

autos.Transitada em julgado, arquive-se, remetendo-se à C.A.A. para 

cobrança das custas remanescentes e, em caso de inadimplemento, 

expedição da competente certidão e encaminhamento a protesto.Juína 

(MT), 17 de março de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105498 Nr: 329-32.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCL MÁQUINAS LTDA, SEBASTIÃO CARDOSO 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

GUARIENTI - OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Desse modo, e forte na concepção jurisprudencial de que o 

temperamento na adoção das medidas de coerção/indução do devedor se 

mede pelo grau de invasão ao direito fundamental de ir e vir e a sua 

razoabilidade, o que não se aplica ao bloqueio do uso de cartões de 

crédito, uma vez que se cuida de simples restrição à forma de crédito 

preexistente, atendendo à ideia de resultado e eficiência da execução, 

DEFIRO o pedido para determinar o bloqueio de toda movimentação 

financeira por meio de cartões de crédito registrados em nome e no CPF 

dos devedores, pelo período de 6 meses ou até que assegurem a dívida 

em execução.A ordem aqui exarada deve ser executada, 

preferencialmente, mediante anotação dos bloqueios e ofícios nos 

sistemas eletrônicos disponibilizados ao Judiciário, certificando-se tudo 

nos autos.Por fim, rejeito o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT 

porque se trata de mero órgão de controle sanitário, não lhe cabendo 

certificar movimentação de semoventes, alienações e congêneres, 

incumbência que repousa sobre o órgão que efetivamente controla tais 

movimentações, ou seja, aquele que emite as GTAs respectivas.Realizada 

a diligência, ciência ao credor para impulsionamento do feito e 

conhecimento da marcha prescricional acima apontada.Às 

providências.Juína/MT, 17 de março de 2020.FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118489 Nr: 544-71.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DP COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUINA DISTRIBUIDORA DE 

HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO DE MELO 

GUERREIRO - OAB:OAB/SP 322.489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 544-71.2016.811.0025 – Código 118489

Exequente: DP Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda - EPP

Executado: Juina Distribuidora de Hortifrutigranjeiro Ltda - ME

VISTOS,

 Indefiro o pedido formulado pelo credor à fl. 52, porque se trata de uma 

repetição da manifestação encartada à fl.42 que, inclusive, foi objeto da 

decisão de fl.43.

Sendo assim, intime-se o exequente a dar andamento efetivo à execução, 

no prazo de 10 dias, advertindo-o que se trata de procedimento que se 

arrasta desde 2016, ou seja, passível de incidência da regra do art. 921 

do CPC, que estabelece a forma de contagem da prescrição nas 

execuções judiciais e extrajudiciais.

Às providências.

Juína, 17 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110455 Nr: 2792-44.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDAAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJDAA, OAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2792-44.2015.811.0025 – Código 110455

Exequente: Henrique José da Avila Alves

Executado: Osvaldo Alves Nardy

VISTOS,

 Compulsando os autos, verifica-se que o alimentado atingiu maioridade, 

desde o ano de 2016 (seu nascimento data de 08/11/1998), razão porque, 

previamente a análise do pedido de fls.70/71, determino a intimação 
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pessoal dele para regularizar a representação processual, bem como para 

informar se possui interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 

dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, dê-se vista ao 

Parquet e conclusos para deliberações.

Às providências.

Juína, 17 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34214 Nr: 2342-19.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Processo nº: 2342-19.2006.811.0025 Código nº: 34214

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: D Fernandes Materiais de Construção

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de D Fernandes Materiais de Construção, que tramita há praticamente 

14 anos, que se arrasta judicialmente em busca de constrição de 

bens/patrimônio da empresa executada, o que se mostrou infrutífero até o 

presente momento.

Desse modo, dando efetividade concreta ao entendimento sufragado pela 

Corte Cidadã no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, vinculado 

aos TEMAS 566 a 571, segundo os quais – naquilo que importa à hipótese 

dos autos – “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou 

não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de 

acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo 

deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 

2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o juiz, depois de ouvida a 

Fazenda Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição intercorrente 

e decretá-la de imediato”, e porque há evidente possibilidade de 

reconhecimento da prescrição intercorrente, porque, segundo o STJ, 

somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por 

edital) são aptas a interromper o curso da não bastando para tal o mero 

peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre 

ativos financeiros ou sobre outros bens, determino a intimação da 

Fazenda Pública para se manifestar sobre a questão, no prazo de 15 dias, 

pena de presunção de concordância.

Intime-se, expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para novas deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 17 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 35282 Nr: 3670-81.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES SANTIAGO & DINARDI SANTIAGO, 

ANTONIO SANCHES SANTIAGO, CLEUSA DIRCI DINARDI SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Processo nº: 3670-81.2006.811.0025 Código nº: 35282

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Sanches Santiago & Dinardi Santiago e outros

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Sanches Santiago & Dinardi Santiago e seus sócios.

Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data, houve apenas 

a citação editalícia da empresa executada (fl.53), e que posteriormente as 

diligências realizadas para citação dos sócios, restaram infrutíferas (fls. 

75-v e 82), diante disso, determino a secretaria que proceda a citação por 

edital de Antonio Sanches Santiago e Dirce Dinardi Santiago, conforme já 

determinado à fl. 69

Ademais, frustrada a tentativa de localização de ativos financeiros em 

nome da empresa executada passíveis de constrição judicial, pugna a 

exequente pela realização de pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim 

de localizar veículos em nome dos devedores que possam estar 

registrados no sistema RENAJUD.

De proêmio, é de se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo 

Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a partir de regramento 

editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que permite o acesso às 

informações patrimoniais lançadas pelos contribuintes nas Declarações de 

Renda prestadas à Receita Federal do Brasil e a existência de veículos 

cadastrados no Detran.

Dito isso, não exitosa a tentativa de penhora de numerários e ante o largo 

tempo de tramitação processual, mesmo sem que o credor tenha 

demonstrado maiores esforços na tentativa de localização de bens do 

patrimônio executado, defiro o pedido formulado, determinando a 

realização de pesquisas de bens por meio do sistema de consulta de 

dados denominado RENAJUD, em nome da empresa devedora Sanches 

Santiago & Dinardi Santiago.

Realizada a pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se vista ao 

credor, salientando, desde logo, que sendo infrutífera a pesquisa, deverá 

indicar novos bens ou adotar outras providências que entender cabíveis, 

e advirto que segundo a dicção do entendimento jurisprudencial sufragado 

nos temas 566 a 571 do STJ, a interrupção de contagem dos prazos 

deferidos no artigo 40 § 2° da LEF e de transcurso de prescrição 

intercorrente, não depende de pronunciamento judicial, contando-se 

automaticamente a ciência de inexistência de bens ou de 

desconhecimento do paradeiro do devedor fiscal, e somente se interrompe 

com a citação válida a efetiva constrição de bens do devedor, que fica 

expressamente ressalvado para eventual declaração de extinção de ação 

em trâmite.

Às providências.

Juína/MT, 17 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37924 Nr: 1793-72.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. GABRIEL VIEIRA & CIA. LTDA. - ME, IVONE 

LOURDES GANZER VIEIRA, ENIO GABRIEL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Processo nº: 1793-72.2007.811.0025 Código nº: 37924

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: E. Gabriel Vieira & Cia Ltda – Me e outros

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de E. Gabriel Vieira & Cia Ltda – Me e seus sócios, que tramita há 

praticamente 13 anos, que se arrasta judicialmente em busca de 

constrição de bens/patrimônio da executada e dos sócios, o que se 

mostrou infrutífero até o presente momento.

Desse modo, dando efetividade concreta ao entendimento sufragado pela 

Corte Cidadã no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, vinculado 

aos TEMAS 566 a 571, segundo os quais – naquilo que importa à hipótese 

dos autos – “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou 

não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de 

acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo 

deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 

2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o juiz, depois de ouvida a 
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Fazenda Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição intercorrente 

e decretá-la de imediato”, e porque há evidente possibilidade de 

reconhecimento da prescrição intercorrente, porque, segundo o STJ, 

somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por 

edital) são aptas a interromper o curso da não bastando para tal o mero 

peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre 

ativos financeiros ou sobre outros bens, determino a intimação da 

Fazenda Pública para se manifestar sobre a questão, no prazo de 15 dias, 

pena de presunção de concordância.

Intime-se, expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para novas deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 17 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38191 Nr: 2171-28.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARFALLA INDÚSTRIA DE LATICÍNIO LTDA., 

VALDIR DOS SANTOS DIAS, PAULO SERGIO MEZZALI DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Processo nº: 2171-28.2007.811.0025 Código nº: 38191

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Farfalla Indústria de Laticínio Ltda e outros

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Farfalla Indústria de Laticínio Ltda e seus sócios, que tramita há 

praticamente 13 anos, que se arrasta judicialmente em busca de 

constrição de bens/patrimônio da empresa executada e dos sócios, o que 

se mostrou infrutífero até o presente momento.

Desse modo, dando efetividade concreta ao entendimento sufragado pela 

Corte Cidadã no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, vinculado 

aos TEMAS 566 a 571, segundo os quais – naquilo que importa à hipótese 

dos autos – “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou 

não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de 

acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo 

deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 

2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o juiz, depois de ouvida a 

Fazenda Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição intercorrente 

e decretá-la de imediato”, e porque há evidente possibilidade de 

reconhecimento da prescrição intercorrente, porque, segundo o STJ, 

somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por 

edital) são aptas a interromper o curso da não bastando para tal o mero 

peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre 

ativos financeiros ou sobre outros bens, determino a intimação da 

Fazenda Pública para se manifestar sobre a questão, no prazo de 15 dias, 

pena de presunção de concordância.

Intime-se, expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para novas deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 17 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93770 Nr: 1923-52.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIL GOMES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Desse modo, indefiro o pleito de fl. 188 e, por consequência, 

determino o cumprimento da parte final da decisão de fl. 169, devendo a 

secretaria expedir o necessário para cumprimento do ato citatório nos 

termos do art. 257 do CPC.Transcorrido o prazo de resposta, não havendo 

manifestação do executado, desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II do 

Código de Processo Civil, nomeio a advogada militante nesta Comarca, 

Dra. Sônia Bispo Golo - OAB/MT 20.634–O, para que assuma o patrocínio 

da causa, devendo ser intimada, independente de novo despacho, para 

apresentar resposta no prazo legal, desde que, intimado, manifeste 

aceitação do encargo.Independente disso, porque se trata de execução 

ajuizada antes da vigência do CPC/15, e no bojo da qual apesar de mais de 

6 anos de tramitação, ainda não houve sequer citação válida do devedor, 

intime-se o exequente a se manifestar sobre a possível ocorrência da 

prescrição do direito aqui sob enfoque, na medida em que a jurisprudência 

da Corte Cidadã, de há muito tempo, já se consolidou no sentido de 

estabelecer a possibilidade de reconhecimento da prescrição 

intercorrente, independentemente de expressa previsão legislativa, como 

hoje vigora (art. 921 do CPC/15), razão porque deve a autora, nos termos 

do art. 487, parágrafo único, do Código de Ritos vigente, indicar as 

causas/motivos para não aplicação da prescrição intercorrente na 

hipótese versanda, enfrentando as teses fixadas no IAC n. 01/STJ, 

verbis:“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80).1.3 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136510 Nr: 941-62.2018.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO, 

GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 941-62.2018.811.0025 – Código 136510

Requerente: Paulo Renato Ribeiro

Requerido: Ernesto Francis Arantes Penteado e outro

V I S T O S,

Cuida-se de ação de cobrança em que houve o indeferimento da inicial 

pela falta de recolhimento das custas de ingresso condenando o autor a 

pagá-las, em que aportou manifestação do requerente onde afirma que 

não possui condições financeiras de arcar com aludido pagamento 

pleiteando a sua isenção.

Com efeito, o art. 290 do CPC estabelece que “será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”.

Na hipótese dos autos, verifica-se que na verdade houve o cancelamento 

da distribuição, justamente em razão de não ter a parte interessa recolhido 

as custas devidas.

E a jurisprudência possui entendimento de que, nesses casos, em que a 

parte contrária nem mesmo foi citada, não se justifica a condenação do 

requerente nas custas que ele desistiu de recolher para dar andamento ao 

processo, uma vez que sequer houve prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

Divórcio. Gratuidade de justiça indeferida. Intimação para que fosse 

efetuado o recolhimento das custas iniciais. Omissão dos autores. 

Sentença que extinguiu o processo, com o indeferimento da inicial. 

Condenação dos autores ao pagamento das custas iniciais. 

Inadmissibilidade. Aplicação do artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Cancelamento da distribuição. Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 

1001193-46.2019.8.26.0526; Relator: Natan Zelinschi de Arruda; Órgão 

Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 3ª Vara; Data do 

Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)

Isto posto, reconsidero a decisão de fl.45 para excluir a determinação de 
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recolhimento de custas e despesas processuais pelo autor, porque o feito 

não ultrapassou a distribuição e, por consequência, não houve a 

angularização da relação jurídico-processual.

Comunique-se a CAA para que adote as providências cabíveis quanto a 

desoneração do autor em recolher as custas judiciais.

Às providências.

Juína/MT, 16 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000194-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS 

LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000194-95.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO DE VIDROS LTDA. REU: K DE OLIVEIRA COMERCIO 

VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - EPP MONITÓRIA 

VISTOS. Cuida-se de ação monitória vertida por Tempermat Comércio, 

Indústria, Importação e Exportação de Vidros Ltda. em face de K de 

Oliveira Comércio Varejista de Madeiras e Artefatos Ltda. EPP, todos 

devidamente qualificados na inicial, objetivando o recebimento de R$ 

7.818,78 (sete mil oitocentos e dezoito reais e setenta e oito centavos), 

decorrente de prestação de serviços de fornecimento de vidros 

temperados. Devidamente citado (Id. 22350137), o requerido deixou 

transcorrer in albis o prazo para opor embargos monitórios (Id. 27891733). 

Formalizados, os autos vieram conclusos para deliberações. É breve o 

relato. Decido. O procedimento monitório serve àquele que, munido com 

prova escrita sem eficácia executiva, reclama ao judiciário o cumprimento 

forçado da obrigação descrita documentalmente e assumida pelo devedor 

que resiste ao pagamento do crédito ao autor, nos termos do art. 700 do 

CPC. À luz do comando que emana do art. 701, §2º do CPC, o 

procedimento de conversão do mandado inicial da monitória em executivo 

se dará nos seguintes termos: Art. 701. [...] §2º Constituir-se-á de pleno 

direito o titulo executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o titulo II 

do livro I da parte especial. No caso dos autos, verifica-se que o credor 

trouxe aos autos nota fiscal, acompanhada do respectivo comprovante de 

entrega e recebimento da mercadoria devidamente assinado pelos 

prepostos do devedor, além de cálculo atualizado e pormenorizado do 

débito, comprovando a existência do negócio jurídico, a evolução e a 

regularidade da dívida cobrada por meio da presente ação. Por sua vez, o 

devedor, apesar de devidamente citado, renunciou a instauração do 

contraditório ao deixar de opor embargos monitórios, dando azo a 

constituição de pleno direito do titulo executivo, nos termos do artigo 

supramencionado. Desse modo, estando a ação devidamente instruída 

com prova escrita do débito, converto o manda do inicial em título 

executivo judicial, expedindo-se o competente mandado executório para o 

pagamento do debito. Intime-se o devedor para efetuar o pagamento 

espontâneo do débito, em 15 (quinze) dias uteis, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição 

de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, 

no prazo legal o depósito do montante discriminado, deverá o credor 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento do 

credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a 

penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que 

não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, promova-se a 

conversão da presente ação em cumprimento de sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000051-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000051-43.2017.8.11.0025 

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Abono de Permanência, 

Extensão de Vantagem aos Inativos] AUTOR(A): SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT REU: MUNICIPIO DE 

JUINA VISTOS. Cuida-se de Ação Civil Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Juína – SSPMJ em face de Município de 

Juína/MT. Indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor e 

determinando o preparo das custas processuais, no prazo de quinze dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, o requerente interpôs agravo 

de instrumento, ao qual foi negado provimento, mantendo incólume a 

decisão prolatada neste Juízo. Devidamente intimado de tal decisum, o 

autor quedou-se inerte. De efeito, segundo o art. 290 da norma de 

regência, o processo que não for devidamente preparado, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias de sua distribuição, será cancelado. Isto posto, 

considerando a inércia da parte autora em recolher as custas processuais 

devidas, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, com as baixas e anotações 

pertinentes, decretando a automática ineficácia de qualquer medida 

deferida no presente feito. Isento o autor do pagamento das custas 

processuais e sem fixação de sucumbência, porque a decisão de 

cancelamento repristina o feito a seu momento pré angularização da lide. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000565-30.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000565-30.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: LEANDRO MOREIRA DA SILVA VISTOS. 

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, no bojo da qual o 

exequente informou que o devedor deu cumprimento ao acordo firmado, 

adimplindo integralmente o débito exequendo. Por tais razões, ante ao 

adimplemento do débito perseguido, a extinção do feito é medida 

impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço 

com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas pelo devedor. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000923-87.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZY PEREIRA ARAUJO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Juntada de ofício da Comarca de Primavera do Leste, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias comprovar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, diretamente no processo em que tramita 

a carta precatória naquela comarca. JUÍNA, 18 de março de 2020 

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002311-25.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002311-25.2019.8.11.0025 IMPUGNANTE: BANCO 

BRADESCO IMPUGNADO: FRIGORIFICO RS LTDA - ME Vistos, etc. 

Intime-se a recuperanda para, querendo, contestar a impugnação em 

cinco dias, e depois abra-se vista à parte credora para, em igual prazo, se 

manifestar sobre a resposta. Em seguida, abra-se vista ao administrador 

judicial para emitir parecer no prazo de 05 (cinco) dias, quando haverá de 

juntar laudos, as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constantes ou não da relação 

de credores. Na sequência, dê-se vista ao Ministério Público e, em 

seguida, volte-me concluso para a adoção de uma das providências do 

art. 15, LRF. Às providências. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110225 Nr: 2674-68.2015.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVILSON PEREIRA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON BRASILEIRO RIOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15912, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 4.206

 Intimem-se as partes acerca da redesignação da audiência agendada em 

Fl.110, com nova data designada para o dia 06/07/2020 às 13 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100263 Nr: 1564-68.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONY SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA - ME, 

WAGNER CHARLES DE ASSIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A PARTE AUTORA ,PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS 

APRESENTE O VALOR DE CRÉDITO ATUALIZADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108882 Nr: 2028-58.2015.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO PESCADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu representante legal, para que, querendo, se 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000724-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1000724-36.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 66.347,98 ESPÉCIE: 

[Ambiental]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, 

(LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 

POLO PASSIVO: Nome: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Endereço: LINHA 02, 

S/N, POSTO DO CORREIO, DISTRITO DE TERRA ROXA, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - MULTA POR INFRAÇÃO 

AMBIENTAL - CDA Nº 20175577 - DATA DA CDA: 27/04/2017. DECISÃO: 

Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 

8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora. 2. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da 

citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo 

de 15 dias, independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 
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nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 3 de julho de 2017. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001616-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA BARBALHO DE JESUS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001616-42.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 1.078,85 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EVA BARBALHO DE JESUS Endereço: RUA JOÃO DE BONA SARTORI, 

421, CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 84 - DATA DA CDA: 23/11/2016. 

DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, sob pena 

de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 3. Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da 

LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação 

com as informações necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste 

caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de 

ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não 

havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 

2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do 

Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

exequente a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 
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publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001615-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENO MENDES FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001615-57.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 243,05 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ROSENO MENDES FERREIRA Endereço: RUA NARCISIO SPARAVIERI, 167, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO 

FISCAL - IPTU - CDA Nº 83 - DATA DA CDA: 23/11/2016. DECISÃO: 

Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 

8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora. 2. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da 

citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo 

de 15 dias, independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001624-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS ALVARENGA (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001624-19.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 1.415,25 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARIA DAS GRACAS ALVARENGA Endereço: RUA STOCCO, 111, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 93 - 

DATA DA CDA: 23/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001793-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURIMAR BUSIKI DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001793-06.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 587,13 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AURIMAR BUSIKI DE LIMA Endereço: RUA REZENDE, 198, CENTRO, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 
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ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 39 - 

DATA DA CDA: 23/11/2016 DECISÃO:Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por 

meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001648-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOPES DE AQUINO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001648-47.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 368,56 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JOSE LOPES DE AQUINO Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 495, CENTRO, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 143 - 

DATA DA CDA: 24/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 
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para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001641-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURI BOURSCHEID (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001641-55.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 421,77 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JOSE MAURI BOURSCHEID Endereço: RUA STOCCO, 206, CENTRO, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL:EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 126 - 

DATA DA CDA:24/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 
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força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001685-74.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIA ROSA PEREIRA DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001685-74.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 923,98 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DIONISIA ROSA PEREIRA DIAS Endereço: RUA LIMIRO ROSA PEREIRA, 

290, CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com 

juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da 

Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, 

deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. 

PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos 

bastem para a garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 

6.830/80, devendo constar do auto também a avaliação dos bens 

penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a 

penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o 

cônjuge do executado(a), se casado for, dando ciência do prazo de 30 

(trinta) dias para o oferecimento de embargos, contados do depósito, da 

juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 

da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente 

para que proceda ao registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). 

Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o órgão competente, 

valendo este como mandado de registro, a quem os destinatários deverão 

das cumprimento independentemente do pagamento de custas ou 

emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, 

debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou direito societário 

nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a sociedade comercial ou 

junta comercial para o devido registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO 

FISCAL - IPTU - CDA Nº 209 - DATA DA CDA: 24/11/2016 DECISÃO: 

Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 

8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora. 2. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da 

citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo 

de 15 dias, independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 
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para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001728-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ JARDINI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001728-11.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 317,59 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

RAFAEL LUIZ JARDINI Endereço: AV. DOS TRABALHADORES, S/N, 

SANTA RITA, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com 

juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da 

Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, 

deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. 

PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos 

bastem para a garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 

6.830/80, devendo constar do auto também a avaliação dos bens 

penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a 

penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o 

cônjuge do executado(a), se casado for, dando ciência do prazo de 30 

(trinta) dias para o oferecimento de embargos, contados do depósito, da 

juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 

da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente 

para que proceda ao registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). 

Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o órgão competente, 

valendo este como mandado de registro, a quem os destinatários deverão 

das cumprimento independentemente do pagamento de custas ou 

emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, 

debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou direito societário 

nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a sociedade comercial ou 

junta comercial para o devido registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO 

FISCAL - IPTU - CDA Nº 364 - DATA: 28/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. 

Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II 

da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses 

de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001706-50.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOPES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001706-50.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 358,12 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JOSE LOPES DE OLIVEIRA Endereço: RUA STOCCO, 18, GUADALUPE, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 298 - 

DATA DA CDA: 28/11/2016 DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado.Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 639 de 1019



informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001646-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO TEODORO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001646-77.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 781,22 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FRANCISCO TEODORO DA SILVA Endereço: RUA GUARANTA, 31, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 138 - 

DATA DA CDA: 24/11/2016 DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001697-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALBINA FERREIRA DE DEUS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001697-88.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 327,79 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 
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CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BALBINA FERREIRA DE DEUS Endereço: AV. GILIO REZZIERI, 752, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 257 - 

DATA DA CDA: 25/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001716-94.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001716-94.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 452,96 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JOAO FERNANDES DE LIMA Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 343, 

GUADALUPE, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com 

juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da 

Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, 

deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. 

PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos 

bastem para a garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 

6.830/80, devendo constar do auto também a avaliação dos bens 

penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a 

penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o 

cônjuge do executado(a), se casado for, dando ciência do prazo de 30 

(trinta) dias para o oferecimento de embargos, contados do depósito, da 

juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 
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da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente 

para que proceda ao registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). 

Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o órgão competente, 

valendo este como mandado de registro, a quem os destinatários deverão 

das cumprimento independentemente do pagamento de custas ou 

emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, 

debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou direito societário 

nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a sociedade comercial ou 

junta comercial para o devido registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO 

FISCAL - IPTU - CDA Nº 331 - DATA DO CDA: 331. DECISÃO: Vistos, etc. 

1. Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e 

II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses 

de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001796-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARIBALDO ALVES BORGES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001796-58.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 640,34 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

GARIBALDO ALVES BORGES Endereço: AV. 04 DE JULHO, 523, CENTRO, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 47 - 

DATA DA CDA: 23/11/2016 DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 642 de 1019



com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001614-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON RIBEIRO ROCHA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001614-72.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 714,43 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AMILTON RIBEIRO ROCHA Endereço: RUA ANTONIO MARTENDAL, 119, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 82 - 

DATA DA CDA: 23/11/2016 DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 
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número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001721-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001721-19.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 143,90 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARIA APARECIDA DIAS Endereço: RUA RAIMUNDO PINTO, 357, NOGA, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 342 - 

DATA DA CDA: 28/11/216. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por 

meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 
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ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001804-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO ROYER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001804-35.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 1.505,02 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

IVO ROYER Endereço: RUA JOAQUIM FONTANA, 48, CENTRO, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - 

CDA Nº 35 - DATA DA CDA: 23/11/2016. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se 

o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 

6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garanta a execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001662-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DE FREITAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001662-31.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 428,31 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Endereço: 4 DE JULHO, 50, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARLI DE FREITAS Endereço: AV. N. SENHORA APARECIDA, 222, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não 

ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de 

Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU 

ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a 

garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, 

devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. 

INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), 

se casado for, dando ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. 

INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente para que proceda ao 

registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em 

veículo deverá intimar o órgão competente, valendo este como mandado 

de registro, a quem os destinatários deverão das cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7º, IV 

da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, debêntures, ou qualquer 

outro tipo de crédito ou direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa 

de valores, a sociedade comercial ou junta comercial para o devido 

registro. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA Nº 165 - 

DATA DA CDA: 24/11/2016 DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. 5. Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 6. Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 7. Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91475 Nr: 5900-86.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Vistos. Desde já DECLARO encerrada a instrução criminal e REMETO as 

partes às alegações finais. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.’

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109079 Nr: 2130-80.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYCHAEL COSTA DE FREITAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha faltante. Desde já 

DECLARO ENCERRADA a instrução criminal e, já havendo alegações finais 

orais, PERMANEÇAM os autos CONCLUSOS para sentença. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121591 Nr: 2375-57.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO DOS SANTOS CAMERAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos. Ante o exposto, HOMOLOGO a proposta ministerial e SUSPENDO 

o curso do processo pelo prazo de 2 (dois) anos. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98862 Nr: 271-63.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE TEREZINHA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DE MORAES 

MELLO - OAB:19056/B

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha faltante Paulo Roberto. 

Insistindo o MP na oitiva da testemunha faltante e tendo em vista que foi 

intimada em f. 288 EXPEÇAM-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA. 

Insistindo a Defesa na oitiva da testemunha faltante Zulmar, INTIMEM-SE. 

REDESIGNO a audiência para o dia 13/04/2020, às 16h30min. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129970 Nr: 2475-75.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos. DEPREQUE-SE a oitiva da vitima para a Comarca de Tangara da 

Serra. REDESIGNO a audiência para o dia 13/06/2020, às 13h30min. FIXO 

o prazo de 60 dias para o retorno da missiva. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138960 Nr: 2708-38.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON BATISTA BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a 

audiência para o dia 16/07/2020 às 15h00min. INTIMEM-SE as partes. 

SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133939 Nr: 5084-31.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FRANCISCO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 6217, ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha José Lino Martins 

Rodrigues. DESIGNO nova audiência para o dia 02/04/2020 às 11h00min 

EXPEÇAM-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha 

Almir, tendo em vista que foi intimado em f. 413 e não compareceu. SAEM 

os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134316 Nr: 5330-27.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BELLA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha faltante Raiury. Desde 

já DECLARO ENCERRADA a instrução criminal e REMETO às partes às 

alegações finais, no prazo legal. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130444 Nr: 2803-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVALDO MOREIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos. REDESIGNO à audiência para o dia 26/05/2020 às 17h30min. 

EXPEÇAM-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha 

Vanderson. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 151189 Nr: 466-38.2020.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado 

JOCIMAR DA SILVA SOUZA, com fundamento no art. 319 do CPP e 

APLICO as seguintes medidas cautelares:a) COMPARECIMENTO do 

acusado em todos os atos do processo, estando os beneficiado proibido 

de alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de 

acesso ou frequência a bares e prostíbulos;c) PROIBIÇÃO de ausentar-se 

da Comarca de Juína por período superior a 15 dias sem prévia 

comunicação;De resto, DETERMINO:1. EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, 

salvo se por outro motivo estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO 

de que o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas 

poderá redundar na aplicação de outras medidas cautelares, inclusive 

nova prisão preventiva.2. No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER 

expressamente tais condições, alertando-se das consequências do 

descumprimento.3. RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o BNMP 2.0.4. Antes da soltura do acusado, NOTIFIQUE-SE 

à vítima desta decisão, nos termos do art. 21 da Lei Maria da Penha, por 

qualquer meio de comunicação.5. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.6. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96564 Nr: 5006-76.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON DE SOUZA RIBAS, VULGO 

HIP-HOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020- 

PRES a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a qual determina a suspensão das sessões 

plenárias do Tribunal do Júri (art. 10, inciso III), REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento para o dia 19/05/2020, às 9h.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128497 Nr: 1600-08.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do(a) Advogado(a) da parte denunciada para, no prazo legal, 

apresentar Alegações Finais.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132688 Nr: 4253-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISMAR SANTOS FALCÃO, DARLEI DE 

MORAES, SANDRO FERNANDES DA SILVA, CAMILA DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DARLEI DE MORAES, Filiação: Luzimar de 

Jesus de Moraes, data de nascimento: 24/07/1993, brasileiro(a), natural de 

Arenápolis-MT, solteiro(a), Telefone (66) 99974-8950. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição,1. DA CITAÇÃO POR EDITALDEFIRO o 

pleito ministerial de f. 148. Para tanto, CITE-SE o acusado Darlei de Moraes 

POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de advogado ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei nº. 11.719/08).Após, 

decorrido o prazo sem a defesa, VISTA ao Ministério Público e 

CONCLUSOS para deliberação.2. DA NOMEAÇÃO DE ADVOGADOSDiante 

das certidões de fl. 144- vº e 152-vº, e considerando a ausência de 

Defensor Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Marlene 

Fernandes dos Santos para atuar como Advogado(a) Dativo(a) aos 

acusados Denismar Santos Falcão e Sandro Fernandes da Silva.A(o) 

Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO HONORÁRIOS 

DATIVOS no importe de 10 URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. Anoto 

que na sentença será determinada a expedição de certidão, com o valor 

total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.INTIME-SE desta nomeação.No mais, considerando 

que a Acusada Camila de Oliveira Dias informou que possui Advogado, na 

pessoa do Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros, INTIME-O para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar defesa preliminar.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MANOELA SOUSA DOS 

SANTOS , digitei.

Juína, 18 de março de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141920 Nr: 4751-45.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO, YASMIM 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0

 Intimação do advogado Dr Rafael Gil Silva para, no prazo legal, apresentar 

Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149025 Nr: 4550-19.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PESSOA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020- 

PRES a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a qual determina a suspensão das sessões 

plenárias do Tribunal do Júri (art. 10, inciso III), REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento para o dia 12/05/2020, às 9h.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106914 Nr: 1040-37.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARDOSO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO CARDOSO COSTA, Cpf: 

92680003187, Rg: 13861930, Filiação: Carlos Cardoso Costa e Roseli 

Aparecida Serra Costa, brasileiro(a), motorista. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de MARCELO CARDOSO COSTA, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 14 da Lei n. 10.826/03. A denúncia 

foi recebida no dia 18 de agosto de 2015 (f. 51). Citado, o acusado 

apresentou defesa prévia às fl. 58/59. Em audiência de instrução e 

julgamento foi inquirida uma testemunha (CD de f. 91).Em seguida, o 

Ministério Público apresentou memoriais finais pugnando pela condenação 

do acusado nos termos da exordial (fl. 92/93).A defesa, por sua vez, 
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requereu a absolvição do acusado (fl. 108/109). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A persecução penal obedeceu fielmente ao 

devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da 

análise do mérito, passa-se a análise da pretensão punitiva estatal. A 

convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza. Passaremos, portanto, a análise da materialidade e 

autoria do delito capitulado na denúncia.DA MATERIALIDADE DO DELITOA 

materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 07), 

termos de depoimentos e declarações (fl. 08/09), termo de apreensão (f. 

11), boletim de ocorrência (f. 13/14), termo de qualificação, vida pregressa 

e interrogatório (f. 15) e laudo de eficiência de arma de fogo e munições 

(f. 26-28). DA AUTORIADe proêmio, DECRETO a revelia do acusado nos 

termos do art. 367 do CPP, isso por que mudou de endereço e não 

informou nos autos (certidão de f. 100).A autoria delitiva está sobejamente 

comprovada nos autos. Afinal, em que pese o réu não ter sido interrogado 

em juízo, noto que na Depol ele CONFESSOU a prática delitiva afirmando, 

em suma, que o revólver calibre .22 e as 130 (cento e trinta) munições, as 

quais estavam em seu caminhão, eram de sua propriedade (f. 15).Nessa 

toada foi o depoimento em juízo do Policial Militar Flademir Antonio Souza, 

ao narrar, grosso modo, que ao efetuar a abordagem do acusado, 

constatou que ele estava portando uma arma de fogo e munições.Vejo 

que a potencialidade lesiva da arma de fogo e das munições apreendidas 

restaram devidamente verificadas, podendo ser utilizada eficazmente para 

produzir disparo (Laudo Pericial de Eficiência de arma de fogo e munições 

- fl. 26-28). Sendo assim, pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão estatal externada na denúncia para CONDENAR 

o acusado MARCELO CARDOSO COSTA pela prática do crime previsto no 

art. 14 da Lei 10.826/2003.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 

68 do Código Penal, passo à individualização da pena:Pena - reclusão, de 

2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de 

reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: O réu não possui 

antecedentes criminais;3)Conduta Social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5)Circunstancias: graves, uma vez que além da 

arma de fogo foram apreendidas 130 munições;6)Motivos: são inerentes 

ao tipo penal;7)Consequências: do crime foram comuns ao tipo penal; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. Presente uma circunstância 

judicial negativa, FIXO a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de 

reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 2ª FASEInexistem 

circunstâncias agravantes.RECONHEÇO a atenuante da confissão 

disposta no art. 65, III, alínea “d” do CP. Todavia, MANTENHO a pena no 

mínimo legal, forte na súmula 231 do STJ, alcançando uma pena provisória 

de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.3ª FASENão havendo 

causas de diminuição ou de aumento da pena, torno-a DEFINITIVA a pena 

em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena deverá ser 

cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar 

em liberdade. Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e 

considerando que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal 

não desabona o réu a ponto de impedir a substituição, considero ser 

suficiente para a prevenção e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a 

CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em duas penas restritiva de 

direito na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória 

designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO proceder à suspensão 

condicional da pena em razão da substituição por PRD.CONDENO o réu no 

pagamento das custas e despesas processuais.Transitada em julgado a 

sentença para as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) 

EXTRAIA-SE a guia de execução definitiva;02) OFICIE-SE ao Tribunal 

Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a suspensão dos direitos 

políticos;03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade 

Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados;06) Considerando que 

houve recolhimento de fiança pelo réu (f. 22), e levando em conta sua 

condenação em dias-multa, custas e despesas processuais, com fulcro 

no art. 336, caput, do CPP, o dinheiro servirá para custear tais 

condenações. Assim, DETERMINO que o Sr. Gestor Judiciário PROCEDA 

ao desconto do valor recolhido, devolvendo-se o valor remanescente ao 

réu, se houver.07) Ademais, havendo dias-multa, custas e despesas 

processuais remanescentes para pagamento, INTIME-SE o réu para, no 

prazo de 10 (dez) dias, pagá-las ou, se for o caso, requerer o 

parcelamento deste pagamento por petição. Estando o recuperando em 

regime fechado e comprovar a impossibilidade de pagamento no referido 

prazo, a execução da pena de multa ficará suspensa até a data do seu 

livramento (arts. 1.598 e 1.600 da CNGC/MT). 08) ENCAMINHE-SE a arma 

de fogo e munições apreendidas nos autos ao Comando do Exército para 

a devida destruição, na forma dos artigos 25 da Lei nº 10.826/03 e 65 do 

Decreto nº 5.123/04.09) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.10) 

Ao final, ARQUIVEM-SE.P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.Juína-MT, 

29/10/2019VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 31226, digitei.

Juína, 16 de março de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110099 Nr: 2608-88.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CASTRO CRISTANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO CASTRO CRISTANTE, Cpf: 

05449757158, Rg: 2584698-1, Filiação: Rozeli Castro Silva e Celestino 

Cristante, data de nascimento: 18/05/1996, brasileiro(a), natural de 

Juína-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66) 9688-3434. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de Rodrigo Castro Cristante, já qualificado nos 

autos, sendo-lhe atribuída a prática do delito tipificado no artigo 168, caput, 

do Código Penal.A denúncia foi recebida em 03 de novembro de 2015 (f. 

51).Citado, o acusado apresentou Defesa Preliminar às fl. 

64-68.Designada audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e uma 

testemunha (CD de f. 90), oportunidade em que foi decretada a revelia do 

acusado (f. 78), culminando em alegações finais orais do Ministério 

Público, o qual pugnou pela condenação do acusado nos termos da 

exordial acusatória (CD de f. 80).A defesa, por sua vez, pugnou pela 

absolvição do acusado (fl. 93-96).É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.A convicção do julgador 

deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, 

transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio 

fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser 

condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos 

que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza. 

Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática 

dos delitos previstos nos art. artigo 168, caput, do Código Penal, in 

verbis:“Apropriação IndébitaArt. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, 

de que tem a posse ou a detenção:Pena - reclusão, de um a quatro anos, 
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e multa.”Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do 

delito capitulado na denúncia.1. DA MATERIALIDADE DO DELITOA 

materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante (f. 06), termo 

de depoimento e declarações (f. 07/08, 11), termo de apreensão (f. 10), 

termo de reconhecimento de objeto (f. 12), termo de entrega (f. 13), auto 

de avaliação (f. 14), termo de interrogatório (fl. 15/16), boletim de 

ocorrência (fl. 22/23). 2. DA AUTORIAA autoria delitiva está sobejamente 

comprovada nos autos. Afinal, em que pese o acusado não ter sido 

interrogado em juízo, noto que na Depol ele confessou que estava com a 

chave da casa da vítima “para que o interrogando cuidasse da casa 

enquanto ela estivesse presa”, que por isso “pegou as roupas e botas 

apreendidas e levou para sua casa”, depois “resolveu se apropriar das 

coisas para vender e usar droga com o dinheiro” (f. 16).Com efeito, a 

vítima relatou em juízo, grosso modo, que havia sido presa e por isso havia 

deixado a chave de sua residência com o acusado, em razão disso ele se 

apropriou de suas coisas e estava vendendo na rodoviária. No dia do fato, 

foi até a delegacia e reconheceu os seus pertences.O policial militar, 

Antônio João da Silva Ribeiro ao ser ouvido em juízo relatou, grosso modo, 

que no dia do fato efetuaram a abordagem do acusado, o qual estava em 

posse dos pertences da vítima Luciana.Dessa forma, resta evidentemente 

comprovada a autoria delitiva imputada ao réu, de forma que é justa e 

necessária a condenação do acusado pela pratica do crime em tela. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR RODRIGO CASTRO CRISTANTE, qualificado 

nos autos, como incurso na pena do artigo 168, caput, do Código Penal.Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à 

DOSIMETRIA DA PENA. PENA: reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e 

multa.1ª FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal, tem-se que:1.) Culpabilidade: nada que diferencie do tipo 

penal;2.) Antecedentes: inexiste;3.) Conduta Social: sem anotações nos 

autos; 4.) Personalidade: sem aferição especializada e dados 

concretos;5.) Motivos: próprios do crime;6.) Circunstâncias: próprias do 

crime;7.) Consequências: mínimas, notadamente quando os objetos foram 

recuperados e devolvidos a proprietária;8.) Comportamento da vítima: 

inexistente. FIXO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e10 (dez) 

dias-multa.2ª FASEINEXISTEM agravantes.Embora estejam presentes a 

circunstância atenuante da confissão, DEIXO de reduzir a pena diante da 

vedação de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). 3ª 

FASENão havendo causas de diminuição ou de aumento da pena, torno-a 

DEFINITIVA a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A 

pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, 

“c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o 

direito de apelar em liberdade.Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código 

Penal, e considerando que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo 

diploma legal não desabona o réu a ponto de impedir a substituição, 

considero ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime (CP, art. 

44, III), a CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em uma pena 

restritiva de direito na forma e condições a ser fixada em audiência 

admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO de proceder 

à suspensão condicional da pena em razão da substituição por 

PRD.ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ser o condenado a hipossuficiente, na forma da 

lei. Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:(01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;(02) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT);(03) COMUNIQUEM-SE 

ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;(04) OFICIE-SE ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação;(05) INTIME-SE o réu para, no prazo 

de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua 

impossibilidade, caso em que a execução ficará suspensa até a data do 

seu livramento, observando-se o art. 1598 e seguintes da 

CNGC.EXPEÇA-SE a certidão de honorários dativos, conforme 

determinado à f. 62. EXPEÇA-SE certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e 

seguintes, da CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais 

devidas.Após, ao ARQUIVO. P. I. C.Juína/MT, 11/10/2019VAGNER DUPIM 

DIASJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LETICIA DA SILVA 

NENEVÊ, digitei.

Juína, 16 de março de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117601 Nr: 8680-91.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIOGO DA SILVA, Cpf: 11401108709, 

Rg: 12431844-5, Filiação: Joel Laureano da Silva e Sebastiana Regina de 

Souza Silva, data de nascimento: 20/08/1983, brasileiro(a), natural de Rio 

de Janeiro-RJ, solteiro(a), construtor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público 

em face de Diogo da Silva, imputando-lhe a prática dos crimes de furto 

(dois fatos) e roubo. Recebida a denúncia (fl. 63/64), a defesa preliminar 

foi apresentada (f. 81), sendo confirmado o recebimento da denúncia (f. 

74), culminando na realização de audiência de instrução e julgamento (f. 

92), com DVD encartado à f. 94, oportunidade em que foram ouvidas 

várias testemunhas, tendo sido apresentadas as alegações finais na 

forma oral, pugnando a defesa especificamente pela aplicação da pena 

mínima.É o relatório. Fundamento e decido.A materialidade está plasmada 

no Termo de Apreensão (f. 11), Termo de reconhecimento (f. 14), Termos 

de Entrega (fl. 15, 19 e 49), Termo de Avaliação (f. 16) e Termos de 

Reconhecimento de Objeto (fl. 45 e 48).A autoria resta igualmente 

comprovada, isso porque a vítima Lourdes declarou em juízo, grosso 

modo, que sentiu falta do celular quando voltou do sítio, sabendo que a 

polícia só localizou chip do seu celular sendo utilizado em outro aparelho 

pelo acusado.Do mesmo modo, a funcionária da Empresa Concreto Zanin, 

Edineia Cristina da Silva, relatou em juízo, em suma, que foram furtados 

vários objetos, dentre eles um computador, impressora, estabilizador de 

energia, aparelho de telefone, sendo que apenas parte dos bens foi 

recuperado.Igualmente, a vítima Eliene disse em juízo, grosso modo, que o 

acusado pegou uma faca e ficou ameaçando, tendo levado um celular e 

um notebook, mas que recuperou no mesmo dia. Enfatizo aqui que a vítima 

reconheceu o acusado (f. 14).A somar no quadro probatório, segue o 

depoimento em juízo do policial militar José Luiz Tomacheski, declarando, 

grosso modo, que teve acesso a uma câmera e nela pôde observar o 

acusado passando e indo na direção de onde sabiam residir, em cujo local 

foram encontrados vários objetos furtados. Tais depoimentos formam um 

quadro probatório seguro a dialogar com o próprio interrogatório do 

acusado na fase inquisitiva (f. 20), confessando o crime, dizendo que o 

fez por estar sob efeito de droga.Embora tenha assumido apenas o roubo, 

ele não foi convincente ao justificar porque os produtos furtados estavam 

na casa onde ele residia, dizendo ele que quando entrou na casa tais bem 

já estavam lá, justificando que a casa pertenceria a uma pessoa 

conhecida como Ney, declaração genérica e isolada do conjunto 

probatório.A própria justificativa dele de que teria encontrado o chip 

jogado no quintal do vizinho, para além de isolada do acervo probatório, 

não é crível. Igualmente, a sua justificativa de que não utilizou a faca no 

crime contra a vítima Heliene, cujo instrumento teria permanecido em sua 

cintura, se contrapõe ao depoimento firme e coerente da vítima, 

tratando-se, portanto, de mera tentativa de desclassificar o roubo para 

furto.Nesse ponto, em que pese a Lei n° 13.654/2018 ter revogado o 

dispositivo legal que previa o emprego de arma branca como causa de 

aumento de pena, é fato que tal circunstância revela maior reprovabilidade 

da conduta, por importar redução das chances de defesa das vítimas. 

Assim, imperioso o reconhecimento como circunstância judicial 

desfavorável ao acusado.De resto, considerando o modus operandi, bem 

como as circunstâncias de tempo e lugar, perfeitamente ajustável a figura 

da continuidade delitiva entre os crimes de furto.Ante o exposto, estando 

certo da harmonia probatória, CONDENO o acusado DIOGO DA SILVA 

como incurso nas penas do art. 155, §1º e art. 155, caput, c/c art. 71, 
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todos do CP e art. 157, §2º, inciso I, do CP.Em observância as diretrizes 

dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização das 

penas:Do Crime de Furto contra a vítima Concretos Zanin (1º fato)Pena: 

reclusão, de um a quatro anos, e multa.1ª FASEAnalisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1)Culpabilidade: Nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;2)Antecedentes: o réu possui uma condenação anterior com 

trânsito em julgado em 31/10/2016 nos autos sob o código n. 122113, o 

qual tramitou nesta Comarca. Contudo, DEIXO para valorá-la na segunda 

fase;3)Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua 

conduta social;4)Personalidade: não há nos autos estudo especializado e 

dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico 

relevante;5)Circunstancias: são inerentes ao tipo penal;6)Motivos: são 

inerentes ao tipo penal;7)Consequências: ínsitas ao delito; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 1 (um) ano 

de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASEINEXISTEM atenuantes da 

pena.Tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado 

anterior a estes fatos (31/10/2016), nos autos n. 122113, RECONHEÇO a 

agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e AGRAVO a pena na fração 

de 1/6, FIXANDO a pena provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão, e 11 (onze) dias-multa.3ª FASEINEXISTEM causas de diminuição 

da pena.RECONHEÇO a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, 

do CP, razão por que AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), e alcanço uma 

pena DEFINITIVA de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e 14 (quatorze) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.DO CRIME 

CONTINUADO ENTRE OS DELITOS DE FURTOConsiderando o 

reconhecimento da continuidade delitiva entre os furtos praticados na 

empresa Concretos Zanin (1º fato) e na residência da vítima Lourdes de 

Souza Leite (2º fato), e levando em consideração que os crimes foram 

praticados nas mesmas circunstâncias, cuja valoração não destoará 

daquela realizada quando da dosimetria do furto ocorrido na empresa 

Concretos Zanin (1º fato), DEIXO de proceder à dosimetria do furto da 

residência da vítima Lourdes (2º fato), mesmo que haja causa de aumento 

de pena em razão de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno 

ocorrido no 1º fato, uma vez que o art. 71 do CP determina que seja 

aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se 

diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços, forte 

no seguinte julgado pretoriano:“(...) IV - Desnecessidade de específica 

dosimetria de cada evento criminoso para posterior exasperação da pena 

pelo crime continuado eis que os delitos, idênticos, foram praticados 

mediante as mesmas circunstâncias. (...)” (Apelação nº 

0006401-08.2015.8.04.0000, 1ª Câmara Criminal do TJAM, Rel. Carla Maria 

Santos dos Reis. j. 18.01.2016).Ante o exposto, em se tratando de penas 

concretamente idênticas, RECONHEÇO a causa de aumento prevista no 

art. 71 do CP (crime continuado) AUMENTO a reprimenda em 1/6 

alcançando uma PENA DEFINITIVA de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 

(vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como 

medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime.Nesse ponto, importante frisar que a margem de aumento de 1/6 a 

2/3 transita por algumas frações possíveis de serem levados em conta 

pelo juiz, quais sejam, exemplificativamente: 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ½ e 2/3, 

tendo o STF se posicionado pela utilização de critério que leva em conta a 

quantidade de crimes (STF, HC 93632/RJ).Do Crime de Roubo em relação a 

vítima Heliene Novais Botelho (3º fato)Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 

(dez) anos, e multa.1ª FASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1) Culpabilidade: 

GRAVE, pois segundo a vítima, o réu estava portando uma faca, o que 

gera mais repulsa pelo temor e risco vivenciado pela vítima.2) 

Antecedentes: o réu possui uma condenação posterior com trânsito em 

julgado em 31/10/2016 nos autos sob o código n. 122113, o qual tramitou 

nesta Comarca, razão por que utilizo para valorar seus maus 

antecedentes;3) Conduta Social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social;4) Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5) Circunstancias: típicas do crime;6) Motivos: são 

inerentes ao tipo penal;7) Consequências: comuns ao tipo penal;8) 

Comportamento da vítima: inexistente. Considerando a presença de duas 

circunstâncias judiciais negativas, FIXO a pena-base em 5 (cinco) anos e 

6 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 

1/30 do salário mínimo vigente.2ª FASEInexistem atenuantes e 

agravantes.3ª FASEINEXISTEM causas de aumento e diminuição da 

pena.Assim, FIXO a pena definitiva do vertente delito em 5 (cinco) anos e 

6 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.DO CONCURSO 

MATERIALTendo havido concurso material entre os crimes de furto e 

roubo, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que 

são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA 

de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 126 

(cento e vinte e seis) dias-multa, considerando-a como medida necessária 

e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.FIXO o valor do 

dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação econômica 

do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para 

a prevenção e repressão do crime.Com fundamento no art. 33, § 2º c/c 

art. 59, III ambos do CP, verificada a reincidência do condenado, somada a 

existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a 

incidência da Súmula 269 do STJ, deverá iniciar o cumprimento da pena 

privativa de liberdade em REGIME FECHADO, bem como descabe a 

substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou 

a concessão do sursis (artigos 77 e 44, ambos do CP).Tendo em vista que 

não houve alteração fática desde a decisão que concedeu a liberdade 

provisória (fl. 63/64), CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE a guia de execução definitiva;02) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT);03) COMUNIQUEM-SE 

ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) OFICIEM-SE ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação;05) INTIME-SE o réu para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua 

impossibilidade, caso em que a execução fiará suspensa até a data do 

seu livramento, observando-se o art. 1.598 e seguintes da CNGC.05) 

PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.06) RESTITUAM-SE os bens 

apreendidos a quem de direito, mediante comprovação de 

propriedade.EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 72 

ANOTANDO-SE no relatório nos termos do art. 306 da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas à e. CGJ.P. I.C.CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Juína/MT, 30/10/2019VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LETICIA DA SILVA 

NENEVÊ, digitei.

Juína, 16 de março de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129096 Nr: 1966-47.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OTAIR DA SILVA BORGES, Cpf: 

06805542898, Rg: 19.783.526, Filiação: Lázara Luiza Borges e José da 

Silva Borges, data de nascimento: 07/04/1963, brasileiro(a), natural de 

Londrina-PR, casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de OTAIR DA SILVA BORGES, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº. 11.340/06.A denúncia foi recebida no dia 19 de 

dezembro de 2017 (fl. 39/40). Citado, o acusado apresentou defesa 

preliminar à f. 50. Realizada audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que foi ouvida uma testemunha e decretada a revelia do 
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acusado (DVD f. 59).Ato seguinte, o Ministério Público apresentou 

memoriais finais pugnando pela condenação do acusado (fl. 66/67). Já a 

Defesa requereu a absolvição (fl. 71-75). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal. A convicção do julgador 

deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, 

transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio 

fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser 

condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos 

que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza. 

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do delito 

capitulado na denúncia.DA MATERIALIDADE DO DELITOA materialidade do 

delito emerge do auto de prisão em flagrante (f. 07), termos de 

depoimentos e declarações (fl. 08-10, 12), termo de apreensão (f. 11), 

termo de representação criminal (f. 14), termo de qualificação, vida 

pregressa e interrogatório (f. 15/16), bem como boletim de ocorrência (f. 

26). DA AUTORIAA AUTORIA do delito de ameaça encontra-se totalmente 

comprovada nos autos. Afinal, em que pese a vítima não ter sido inquirida 

em juízo, na Depol ela declarou que “(...) Otair começou a ameaçar a 

declarante dizendo “vou te matar”; Que Otair pegou um facão, o qual 

estava dentro do veículo, e correu atrás da declarante; Que Otair sempre 

carrega dentro do veículo um facão; Que afirma ter se escondido em uma 

residência, e foi encaminhada até a delegacia; Que Otair ameaçou a 

declarante por diversas vezes dizendo que iria matá-la; Que as ameaças 

tiveram inicio após o término do relacionamento; (...)” (f. 12).Com efeito, há 

depoimento em juízo da testemunha Kelton de Carvalho Trouy, o qual 

relatou que a vítima abordou a viatura relatando que foi ameaçada de 

morte pelo seu companheiro, o qual estava portando um facão. Ao se 

deslocar até a residência, encontrou o acusado portando um facão, o qual 

foi ao encontro da guarnição com intuito de agredir, oportunidade em que 

se recusou a atender a determinação da guarnição, momento em que foi 

necessário utilizar arma de choque para imobilizá-lo, sendo posteriormente 

conduzido até a delegacia.Sendo assim, a palavra da vítima, somada ao 

depoimento testemunhal demonstram de forma inarredável a prática do 

crime descrito na peça acusatória.Forte no seguinte julgado 

doméstico:“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE 

DOMÉSTICO E AMEAÇA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM 

CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - EXAME DE 

CORPO DE DELITO EFICAZ - RECURSO DESPROVIDO. "Para que se 

configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal, basta que a 

ameaça seja suficiente para causar temor à vítima, independentemente do 

efetivo cumprimento da promessa lesiva." (TJMT, Apelação Criminal nº 

89.672/2012) "É insustentável a absolvição quando a materialidade e a 

autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de 

exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que 

envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a 

palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, 

reveste-se de maior força probatória".” (TJMT, Apelação Criminal nº 

22.567/2012). (Apelação nº 0006887-19.2011.8.11.0006, 2ª Câmara 

Criminal do TJMT, Rel. Marcos Machado. j. 23.04.2014, Publ. 28.04.2014). 

(grifo nosso)Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas 

colhidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. 

Destarte, e não socorrendo em favor do acusado qualquer causa 

excludente ou de isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se 

revela como o único caminho justo e legal a ser trilhado.Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para 

CONDENAR o réu OTAIR DA SILVA BORGES, nas penas do art. 147 do 

Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06. Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena:Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa. 1º FASEAnalisando 

as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de 

reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu não possui maus 

antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone 

sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: são 

inerentes ao tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 1 (um) mês de detenção.2ª 

FASEInexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª FASEInexistem 

causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a 

pena de 1 (um) mês de detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME 

ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o 

regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. Tendo em 

vista a circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante grave 

ameaça, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito. Nos termos do art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o 

cumprimento da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes 

condições: a)No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar 

serviços à comunidade (art. 78,§1º do CP);b)Proíbo o condenado a 

frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, casas noturnas e 

congêneres;c)Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia 

autorização do Juiz;d)Comparecer mensalmente em juízo para informar e 

justificar suas atividades;CONDENO o réu do pagamento das custas e 

despesas processuais. Transitada em julgado a sentença para as partes, 

DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução 

definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;03) COMUNIQUEM-SE 

ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação;05) LANCE-SE o nome do réu no rol 

do culpado;06) Considerando que houve recolhimento de fiança pelo réu 

(f. 24), e levando em conta sua condenação em custas e despesas 

processuais, com fulcro no art. 336, caput, do CPP, o dinheiro servirá para 

custear tais condenações. Assim, DETERMINO que o Sr. Gestor Judiciário 

PROCEDA ao desconto do valor recolhido, devolvendo-se o valor 

remanescente ao réu, se houver.07) Ademais, havendo dias-multa, custas 

e despesas processuais remanescentes para pagamento, INTIME-SE o réu 

para, no prazo de 10 (dez) dias, pagá-las ou, se for o caso, requerer o 

parcelamento deste pagamento por petição. Estando o recuperando em 

regime fechado e comprovar a impossibilidade de pagamento no referido 

prazo, a execução da pena de multa ficará suspensa até a data do seu 

livramento (arts. 1.598 e 1.600 da CNGC/MT).08) PROMOVA-SE a 

destruição do objeto apreendido à f. 11.ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS 

ao advogado nomeado nos autos Dr. Éder de Moura Paixão Medeiros no 

importe de 10 (dez) URH’s. EXPEÇA-SE certidão pela Secretaria e 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e 

art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais 

devidas.Após, ao ARQUIVO. P. I. C.Juína-MT, 12/03/2020 VAGNER DUPIM 

DIASJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LETICIA DA SILVA 

NENEVÊ, digitei.

Juína, 16 de março de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141636 Nr: 4525-40.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DONIZETE FERREIRA, Cpf: 

23145447149, Rg: 1329100, Filiação: Luzia Francisca Manso e Antonio 

Mendes Ferreira, data de nascimento: 06/10/1959, brasileiro(a), natural de 

São Luis de Montes Belos-MG, separado(a) judicialmente, lavrador, 

Telefone 64 9 9645-5740. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de ANTONIO DONIZETE FERREIRA, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 147, do Código Penal, c/c o art. 7º, 
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da Lei nº. 11.340/06.A denúncia foi recebida no dia 08 de novembro de 

2018 (fl. 43/44). Citado, o acusado apresentou defesa preliminar à f. 

58/59. Realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em 

que foi ouvida a vítima e uma testemunha, foi decretada a revelia do 

acusado, culminando em alegações finais orais pelas partes, tendo o 

Ministério Público pugnado pela condenação e a Defesa pela absolvição 

(DVD de f. 66).É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A persecução 

penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo 

questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a análise da 

pretensão punitiva estatal. A convicção do julgador deve sempre 

pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o 

princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio fundamental do 

Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o 

juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua 

autoria e culpabilidade, com completa certeza. Passaremos, portanto, a 

análise da materialidade e autoria do delito capitulado na denúncia.DA 

MATERIALIDADE DO DELITOA materialidade do delito emerge do auto de 

prisão em flagrante (f. 07), boletim de ocorrência (f. 08/09), termos de 

depoimentos e declarações (fl. 11/12, 14), termo de apreensão (f. 13), 

termo de representação criminal (f. 17), pedido de providências protetivas 

(fl. 18/19), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 

22/23). DA AUTORIAA AUTORIA do delito de ameaça encontra-se 

totalmente comprovada nos autos. Afinal, a vítima ratificou sua declaração 

prestada na Depol, afirmando em juízo, grosso modo, que o acusado a 

ameaçou em duas oportunidades dizendo que iria matá-la, na primeira vez 

o acusado estava portando uma faca, já na segunda estava com uma 

foice.Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha Adair Pinto 

Cabral, Policial Militar, declarou em juízo, grosso modo, que a vítima ligou no 

período da manhã relatando que estava sendo ameaçada, oportunidade 

em que se deslocou até a residência, porém, o acusado já havia ido 

embora. Já no período da tarde, a vítima novamente entrou em contato 

comunicando novas ameaças, momento efetuou diligência e encontrou o 

acusado próximo a residência da vítima portando um facão. Sendo assim, 

a palavra da vítima, somada ao depoimento testemunhal demonstram de 

forma inarredável a prática do crime descrito na peça acusatória.Forte no 

seguinte julgado doméstico:“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL 

NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - 

ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - 

PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS 

DE PROVA - EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ - RECURSO 

DESPROVIDO. "Para que se configure o crime previsto no art. 147 do 

Código Penal, basta que a ameaça seja suficiente para causar temor à 

vítima, independentemente do efetivo cumprimento da promessa lesiva." 

(TJMT, Apelação Criminal nº 89.672/2012) "É insustentável a absolvição 

quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos 

depoimentos da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas 

nos autos em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a 

mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com 

as demais provas, reveste-se de maior força probatória".” (TJMT, 

A p e l a ç ã o  C r i m i n a l  n º  2 2 . 5 6 7 / 2 0 1 2 ) .  ( A p e l a ç ã o  n º 

0006887-19.2011.8.11.0006, 2ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Marcos 

Machado. j. 23.04.2014, Publ. 28.04.2014). (grifo nosso)Desse modo, 

tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não 

pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em 

favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o 

decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e 

legal a ser trilhado.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu ANTONIO 

DONIZETE FERREIRA, nas penas do art. 147 do Código Penal, c/c o art. 7º, 

da Lei nº. 11.340/06.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo à individualização da pena:Pena: detenção, de um a 

seis meses, ou multa. 1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu 

praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, 

nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo 

penal;2)Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;3)Conduta 

Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.4)Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico 

relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: são inerentes ao 

tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 8)Comportamento da vítima: 

inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a 

pena-base em 1 (um) mês de detenção.2ª FASEInexistem circunstâncias 

atenuantes e agravantes.3ª FASEInexistem causas de aumento ou 

diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 1 (um) mês de 

detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do 

art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, 

CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. Tendo em vista a 

circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante grave ameaça, 

DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direito. Nos termos do art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento 

da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições: 

a)No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (art. 78,§1º do CP);b)Proíbo o condenado a frequentar 

lugares, tais como: bares, prostíbulos, casas noturnas e 

congêneres;c)Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia 

autorização do Juiz;d)Comparecer mensalmente em juízo para informar e 

justificar suas atividades;ISENTO o réu do pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF;03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor 

e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação;05) LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;06) 

PROMOVA-SE a destruição do objeto apreendido à f. 13.EXPEÇA-SE a 

certidão de honorários determinada à f. 57 e ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.Após, ao ARQUIVO. P. I. C.Juína-MT, 12/03/2020 VAGNER DUPIM 

DIASJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LETICIA DA SILVA 

NENEVÊ, digitei.

Juína, 16 de março de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-41.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TRANSPORTE LIDER MUNDIAL EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000400-41.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:CRISTIANO 

ZANONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO MARTINS SORNA 

POLO PASSIVO: TRANSPORTE LIDER MUNDIAL EIRELI e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-26.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANDO PEREIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000401-26.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:OSVANDO 

PEREIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA DINIZ DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002758-13.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA TEREZINHA SCATOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o (a) Requerente através do (a) 

Advogado (a), acerca da audiência de conciliação resignada para o dia 

05/06/2020 às 13:00. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando a autora de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002117-25.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DANTAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. Representações Georreferenciamento e Topografia (REQUERIDO)

GILMARQUES MACEDO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o (a) Requerente através do (a) 

Advogado (a), acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

08/05/2020 às 13:40. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-55.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO FELISBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE TAL (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o (a) Requerente através do (a) 

Advogado (a), acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

08/05/2020 às 13:50. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-39.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA VALERIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o (a) Requerente através do (a) 

Advogado (a), acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

08/05/2020 às 14:00. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95. Nesta mesma oportunidade, intimo-a 

advogada da requerente, para se manifestar acerca da diligência negativa 

do Sr. Oficial de Justiça e informar novo endereço, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-24.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO GONCALVES ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE FERREIRA CABRAL (REQUERIDO)

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o (a) Requerente através do (a) 

Advogado (a), acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

08/05/2020 às 14:10. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010537-07.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILDA APARECIDA DE OLIVEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, por intermédio das advogadas constituídas, 

para, caso queira, no prazo de 05 dias, apontar endereço, localização e 

situação de desembaraço dos bens porventura indicados à constrição, 

sob pena de extinção da execução, nos termos do art. 53, § 4º da Lei 

reguladora dos JECs.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010538-89.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA DE SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente, por intermédio da advogada constituída, para, 

caso queira, no prazo de 05 dias, apontar endereço, localização e 

situação de desembaraço dos bens porventura indicados à constrição, 

sob pena de extinção da execução, nos termos do art. 53, § 4º da Lei 

reguladora dos JECs.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000873-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSOTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Intimação do credor, por intermédio do advogado constituído, para vista 

dos autos e, caso queira, requerer o que entender de direito no prazo de 

05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-46.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PIMENTA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o (a) Requerente através do (a) 

Advogado (a), acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

05/06/2020 às 13:10. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-89.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE CARLA DO CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o (a) Requerente através do (a) 

Advogado (a),acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

05/06/2020 às 13:20.Fica advertido que extingue-se o processo, deixando 

o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme artigo 51, 

inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-76.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FERNANDO SILVA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DFEX TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o (a) Requerente através do (a) 

Advogado (a),acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

05/06/2020 às 13:30.Fica advertido que extingue-se o processo, deixando 

o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme artigo 51, 

inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-13.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA FREITAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o (a) Requerente através do (a) 

Advogado (a), acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

05/06/2020 às 13:40. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001679-96.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE BEZERRA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o (a) Requerente através do (a) 

Advogado (a), acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

08/05/2020 às 14:20. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-28.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA FREITAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o (a) Requerente através do (a) 

Advogado (a), acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

05/06/2020 às 13:50. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 143753 Nr: 852-05.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR DA SILVA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Autos nº: 852-05.2019.8.11.0025 Código: 143753

Autor do fato: Rudimar da Silva Farias

 Vítima: A Incolumidade Pública

PROJETO DE SENTENÇA

V I S T O S,

 Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Compulsando aos autos, verifico que o autor dos fatos aceitou a proposta 

de transação ofertada, procedendo ao seu cumprimento conforme se vê 

da certidão acostada nos autos em fls. 73.

 Instado a se Manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do mesmo, portanto, se o autor do fato procede ao 

cumprimento da transação imposta, outra não é a ilação senão a extinção 

dos autos.

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos constam, DECLARO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do autor dos fatos Rudimar da Silva Farias, nos termos do 

Art. 84, parágrafo único da Lei 9.099/95.

 Ciência ao Parquet.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

P.I.C.

Juína-MT, 5 de março de 2020.

Haline Turino

Juíza Leiga

V I S T O S,

 HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95.

 Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se.

 P.I.C.

 Juína-MT, 5 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-76.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FERNANDO SILVA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DFEX TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO PETENGILL 

PROCESSO n. 1000139-76.2020.8.11.0025 Valor da causa: R$ 11.466,61 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WASHINGTON FERNANDO 

SILVA MOREIRA Endereço: RUA JOÃO BRASIL, 70, SANTA RITA, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 POLO PASSIVO: Nome: DFEX 

TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI Endereço: Rua Gregório Ramos dos 

Santos, N. 665 Sala 01, Jardim Santa Cecilia, Sorocaba SP, CEP: 
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18078-000, E-mail: luciane@piexrodoviario.com.br, Telefone: (15) 

3325-4041. Senhor(a): REQUERIDO: DFEX TRANSPORTES E LOGISTICA 

EIRELI A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizado no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como a sua 

intimação para comparecer à audiência de conciliação REDESIGNADA. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 13:30 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-28.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA FREITAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO PETENGILL 

PROCESSO n. 1000181-28.2020.8.11.0025 Valor da causa: R$ 12.119,19 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARCIANA FREITAS DA SILVA Endereço: RUA CAMBURIU, S/N, 

QD 01, LOTE 08, MÓDULO 06, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-000 Senhor(a): REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

REDESIGNADA. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 13:50 , 

a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

JUÍNA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-26.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN RISSATO DE CARVALHO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000207-26.2020.8.11.0025 REQUERENTE: GEAN RISSATO DE 

CARVALHO PERES REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA VISTOS. Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c 

cumulada com indenização por danos morais e materiais vertida por Gean 

Rissato de Carvalho Peres em face de Multimarcas Administradora de 

Consórcios Ltda. – Multimarca Consórcios, fundamentada na existência de 

vício de consentimento na celebração do negócio firmado entre as partes. 

Relata o autor que a negociação que pretende o reconhecimento da 

nulidade se trata de contrato adesão a grupo consorcial nº 987 para 

aquisição de carta de crédito no valor equivalente a R$ 149.790,00 (cento 

e quarenta e nove mil setecentos e noventa reais), o que, somente por 

este breve introito, já demonstra ser absolutamente descabido o 

processamento da lide sob o pálio do rito especial definido na Lei n. 

9.099/95. É curial destacar que na dicção do art. 292, II, do CPC/15 na 
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ação que tiver "por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico”, o valor 

da causa corresponderá ao montante do ato jurídico que se pretende 

resolver, e, por consequência, o valor dado à causa pela autora (R$ 

21.805,00), que corresponde somente ao quantum que busca restituir e 

aos danos morais almejados, é manifestamente equivocado, já que seu 

pedido não se limita à restituição das cotas consorciais adimplidas e 

indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos, mas também ao 

desfazimento de todo negócio jurídico entabulado, o que implica dizer que 

o valor da causa deve corresponder ao quantum total do contrato e não 

somente parte dele. Desse modo, se o valor do contrato era, ao tempo da 

celebração, superior a noventa mil reais, é obvio que esse montante 

extrapola, em mais que o dobro, o teto definidor da competência dos 

Juizados Especiais (art. 3º, I, da Lei n. 9.099/95), escancarando a 

incompetência material deste juízo especial para processar e julgar a 

pretensão. Isto posto, reconheço a incompetência absoluta do JEC para 

processar e julgar a presente lide e, via de consequência, EXTINGO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 51, II, da Lei 

n° 9.099/95. Deixo de condenar a parte autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Intime-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000660-63.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MODESTO DE MORAES PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000660-63.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA MODESTO DE MORAES PACHECO REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE TRABALHADOR RURAL” 

proposta por MARIA MODESTO DE MORAES PACHECO contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de 

direito indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão se calca na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA OAB - MT25784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. P. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000314-49.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): SUZILAINE GOMES DE OLIVEIRA REU: MARCOS RAFAEL 

PINTO DA SILVA Vistos. DEFIRO os pedidos formulados em ID 30373696 a 

fim de habilitar o patrono da parte requerente. Ademais, CUMPRA-SE na 

íntegra a decisão anteriormente proferida. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ 

Oeste - MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 
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Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001821-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1001821-45.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Vieram-me os 

autos conclusos ante petição de id n.º 30333114, no qual a parte autora 

pugna pela substituição da testemunha arrolada, Paulo Novaes de 

Carvalho, com a justificativa de o mesmo não poder comparecer na 

audiência designada por motivo de força maior. Dito isto, defiro pedido 

formulado pela parte autora, e HOMOLOGO a substituição pela testemunha 

Noel Pizzani. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000793-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (REU)

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000793-42.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

MUNICIPIO DE CURVELANDIA, APARECIDO PEREIRA DA SILVA Vistos. 

Considerando certidão de id n.º 30383286 em que informa que a 

contestação apresentada no id n.º 28682337 encontra-se fora do prazo 

legal, bem como que já fora analisado na decisão de id n.º 26863845 

acerca da revelia do requerido Aparecido Pereira da Silva, DETERMINO 

que os autos permaneçam em cartório até a realização da audiência 

designada. Cumpra-se. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000793-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (REU)

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000793-42.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

MUNICIPIO DE CURVELANDIA, APARECIDO PEREIRA DA SILVA Vistos. 

Considerando certidão de id n.º 30383286 em que informa que a 

contestação apresentada no id n.º 28682337 encontra-se fora do prazo 

legal, bem como que já fora analisado na decisão de id n.º 26863845 

acerca da revelia do requerido Aparecido Pereira da Silva, DETERMINO 

que os autos permaneçam em cartório até a realização da audiência 

designada. Cumpra-se. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001682-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS MAGALHAES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSOES, TREINAMENTOS E CURSOS DE 

CAPACITACAO EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001682-93.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DENIS MAGALHAES PEREIRA REU: INPROTEC - INSTITUTO DE 

PROFISSOES, TREINAMENTOS E CURSOS DE CAPACITACAO EIRELI - ME 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para manifestar acerca do AR devolvido, 

requerendo o que é direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente então, 

CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000004-09.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - 035.079.991-10 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000004-09.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO REPRESENTANTE: 

APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: I. P. M. Vistos. 

Considerando o termo de conciliação/mediação de ID 30217050 e a dicção 

do art. 334, §8º do NCPC, ante o não comparecimento injustificado do 

requerente à oralidade, CONDENO este em 2% (dois por cento) de multa 

sob a vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, sendo a qual 

revertida em favor do Estado. Ademais, VISTA à Defensoria Pública para 

oferta de contestação. Empós, INTIME-SE a requerente para impugnar, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001838-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO MODESTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS APARECIDO PEIXOTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001838-81.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ALBINO MODESTO REU: MESSIAS APARECIDO PEIXOTO 

Vistos. Considerando a notícia nos autos de falecimento do executado às 

fls. 152, há que ser dado os contornos jurídicos para a questão, a fim de 

evitar prejuízos às partes. Nesse propósito, dispõe o art. 110 do CPC que: 

Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu 

espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 

1o e 2o. Já o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece 

que: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da 

capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante 

legal ou de seu procurador; (...). Diante disso, passando-se à análise 

superficial da habilitação propriamente dita, de duas uma, ou há o 

procedimento de inventário em trâmite, em razão do qual a habilitação é 

pelo espólio, ou, findo aquele, caberá aos sucessores do litigante morto 

ocupar o seu lugar na relação jurídica processual. Em análise do feito, 

verifico que não há qualquer notícia acerca da existência ou não de 

inventário. Assim, SUSPENDO o curso processual por 90 (noventa) dias e 

DETERMINO a intimação do patrono do exequente para que PROCEDA à 
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REGULARIZAÇÃO do polo ativo da demanda, com a habilitação do espólio 

ou dos herdeiros, obedecendo o trâmite previsto no art. 687 et seq do 

CPC. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000018-90.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ANTONIA DE FARIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000018-90.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOANA ANTONIA DE FARIA GOMES REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001640-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001640-78.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: NATALINO MARTINS DA SILVA REQUERIDO: INSS 

CÁCERES Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por 

NATALINO MARTINS DA SILVA, em que alega contradição na sentença de 

id n.º 28183010. Narra o embargante que a decisão fora contraditória, 

fundamentando que a incapacidade do autor e definitiva, e alega também 

que o autor esta atualmente com 43 anos e não tem qualificação técnica 

para trabalhar em nenhum ofício. Instada, a parte contrária deixou 

decorrer o prazo sem apresentar manifestação. Os autos me vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que 

a contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista 

que a decisão obliterada se ateve aos fatos e provas contidas nos autos, 

bem como as analisou exaustivamente, sendo externado o entendimento 

deste Juízo. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito da 

decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão 

embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. 

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE 

REANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem 

acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da 

decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do 

embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos 

declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, Segunda Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 

18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, 

s.m.j., nenhuma contradição na decisão proferida, nos termos do art. 

1.022 , inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 16 de março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004047-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA VIANA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004047-23.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DANIELA VIANA DE ALENCAR REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004047-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA VIANA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004047-23.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DANIELA VIANA DE ALENCAR REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 
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antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007572-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA COSTA MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1007572-96.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: MARIA APARECIDA DA 

COSTA MOREIRA Vistos. Considerando o teor da certidão de ID 30302979 

INTIME-SE derradeiramente a parte autora, via seu patrono, para efetuar o 

depósito da locomoção do Oficial de Justiça para cumprimento do 

Mandado de Intimação da parte requerida da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001321-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001321-13.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARCIO LUIZ PEREIRA REU: MUNICIPIO DE MIRASSOL 

D'OESTE Vistos. Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, 

ao arquivo provisório. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001309-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GREVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001309-96.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOEL GREVE REU: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos. 

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo 

provisório. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001316-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA LUPERINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001316-88.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): VANDA LUPERINI REU: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE 

Vistos. Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo 

provisório. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001443-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001443-26.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EXPEDITO FERREIRA DA COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando o pedido de habilitação de 

herdeiros aportado em ID 28414897, DETERMINO a intimação da Autarquia 

demandada para pugnar o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 183, caput, CPC. Em sendo apresentada manifestação 

contrária ao pleito em voga, INTIME-SE a autora para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004024-77.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARQUES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1004024-77.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARINA MARQUES FERNANDES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Concessão de Aposentadoria por Idade Rural com Pedido de Tutela de 

Urgência” proposta por MARINA MARQUES FERNANDES contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Entre um ato e outro a autarquia demandada apresentou proposta 

de acordo (ID 29799833), ao passo que a autora concordou (ID 

30433457). Os autos vieram conclusos. EIS O QUE TINHA A RELATAR. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, destarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição formulada no id 

nº 29392747 em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. CONDENO as partes em custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios conforme 

acordado entre as partes, pro rata, porém, quanto à autora, SUSPENDO 

sua exigibilidade no tocante a parte autora, pelo prazo legal, eis que 

beneficiária da Justiça Gratuita; quanto ao demandado,nos termos da lei 

aplicável. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000150-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DOS SANTOS CHUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1000150-84.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): VALDIRENE DOS SANTOS CHUE REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Auxílio-Doença com pedido sucessivo de Aposentadoria por Invalidez com 

Pedido de Tutela Antecipada” proposta por VALDIRENE DOS SANTOS 

CHUE contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir 

mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio 

doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, 

para aposentadoria por invalidez. A inicial veio instruída com os 

documentos anexados no id n.º 17695973. Recebida a inicial em id nº 

17713351, fora determinada a citação da demandada, além de realização 

de perícia médica, com o deferimento da tutela antecipada. Devidamente 

citada, a demandada apresentou contestação em id nº 19170729. 

Impugnação à contestação inserida em id nº 19295245. Perícia médica 

incrustada em id nº 29229393. Instada, a parte autora apresentou 

manifestação do laudo pericial em id nº 29346667. A despeito de intimada, 

a demandada deixou de apresentar manifestação no feito, consoante 

certidão de id nº 29735502. Após, vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, em que pese a 

preliminar de prescrição arguida pela Autarquia demandada, verifica-se 

que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, eis que se 

reconhecido o direito da autora será a partir de 2018 não havendo que se 

falar em quinquênio. Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada 

consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento 

satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta 

que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios 

norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as 

pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre 

outras situações previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de 

doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais 

sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”. 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou 

evidenciado que o demandante preenche os pressupostos para o 

deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico. Quanto à comprovação da condição de 

segurado, a parte autora comprovou que detinha qualidade de segurada 

quando do requerimento administrativo, consoante documentos de id nº 

17695973, donde se depreende que a autora preencheu o tempo de 

carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os 

referidos documentos, verifica-se que a autora faz jus a concessão dos 

benefícios, desde que comprovada a incapacidade e que não tenha 

perdido a condição de segurado quando se quedou enferma, bem como 

em caso de ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou 

trabalho. Analisando detidamente o laudo pericial encartado em id nº 

29229393, aferem-se as informações: “(...) Apresenta quadro de 

transtorno ortopédico da coluna lombar (...) incapacidade (...) total e 

temporária com prazo estimado de 24 meses.”. Vale registrar que, em que 

pese a autora requerer a total procedência dos pedidos vertidos na 

exordial, considerando que o autor só se encontra incapaz 

temporariamente, podendo ser reabilitado profissionalmente, não merece 

guarida o pleito de aposentadoria por invalidez. Nesse diapasão, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial procedência dos pedidos 

exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo 

jus à percepção do referido benefício ora pleiteado. No tocante ao pedido 

de conversão para aposentadoria por invalidez, com o olhar volvido ao 

disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar a ausência do 

preenchimento dos requisitos, in verbis: “A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Assim, o pleito de 

conversão em voga não merece próspero, conforme entendimento 

jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: “REEXAME NECESSÁRIO 

- INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO - 

AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 

10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. Demonstrada a incapacidade 

temporária do autor, passível de melhora ou reabilitação, justifica-se a 

conclusão pela concessão de auxílio-doença em seu favor, desde o 

cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria por invalidez. II. O 

INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado 

no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 125641320154049999 

RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA 

Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro de 2015 Relator 

ROGERIO FAVRETO)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela 

existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho. 3. 

Preenchidos os requisitos, faz jus o autor à percepção do benefício de 

auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 4. A correção monetária, que 

incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas 

competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 

4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do 

precatório/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª 

Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 31.2002.4.03.610). A partir de 

então deve ser observada a Súmula Vinculante n. 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e 

emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 

9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 

8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e 

apelação do réu providas em parte e recurso adesivo do autor 

desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00083411020164039999 SP, 

Orgão Julgador DÉCIMA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro de 2016 Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)” Ressalto que, embora 

o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, no caso 

em tela, não se vislumbra outros elementos que se sobreponham à 

conclusão técnica apresentada pelo expert do Juízo. Não há nos autos 

atestados, receituários, laudos, prontuários que possam corroborar com 

as afirmações de incapacidade permanente. Nesse sentido, vem decidindo 

a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA 

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao 

pagamento do auxílio-doença em favor de VALDIRENE DOS SANTOS 

CHUE, no valor legal, a partir da data do indeferimento administrativo, o 

qual perdurará pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados 

a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade 

ao INSS administrativamente, com incidência de juros de mora[1] a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida[2]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 

11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação 

da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[3]”. Vale 

frisar, com relação à liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas 

pagas em razão do cumprimento da liminar devem ser descontadas 

daquele montante. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] No que tange aos 

juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao 

mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até 

a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 
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decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [2] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [3] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001480-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - MT13602-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE MENEZES (REU)

MARIO LOPES DA SILVA (REU)

MARIA OLIVEIRA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001480-19.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA HELENA DA SILVA REU: MARIO LOPES DA SILVA, 

EDIVALDO DE MENEZES, MARIA OLIVEIRA DA SILVA Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para manifestar acerca do AR devolvido, requerendo o que é 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente então, CONCLUSO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 18 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000665-85.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000665-85.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ELSON SILVEIRA DOS SANTOS Vistos. Perfilhando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que não há comprovação do recolhimento das custas 

processuais e, tampouco, houve registro de requerimento de gratuidade 

da justiça. Destarte, INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que comprove o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção do presente feito, atentando-se a 

Secretaria da Vara para a redação do artigo 456 da CNJG, in verbis: Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. 

Após, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Mirassol 

D´Oeste/MT, 18 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000307-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIA SILVA BARELLA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000307-57.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos. Tendo em vista que 

regularizada a triangularização processual, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000307-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIA SILVA BARELLA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000307-57.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos. Tendo em vista que 

regularizada a triangularização processual, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 
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Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003587-36.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003587-36.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARIA LUZIA DE ARRUDA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. ACOLHO o petitório 

inserido no id nº 30127315, de modo que DETERMINO seja anotado a 

prioridade do presente feito na tramitação, consoante disposto no art. 

1.048, inciso I, §4º, do CPC[1] e art. 538, inciso I[2], da 

CNGC-Judicial/TJMT. No mais, CUMPRA-SE a r; decisão de id nº 29081644. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 

1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os 

procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado 

pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de 

doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6º, 

inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 ; [2] Art. 538. 

Terão prioridade na tramitação em primeira instância os procedimentos 

judiciais, inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que 

figure como parte ou interessado: I - pessoa com idade igual ou superior a 

60 (sessenta anos);

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000291-69.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. M. F. (REQUERENTE)

F. C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000291-69.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS SCHIAVO, WESLEY 

APARECIDO MARTINS FERREIRA Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Retificação de Registro Civil” proposta por FERNANDA CRISTINA SCHIAVO 

FERREIRA e WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA, ao argumento de 

que se faz necessária a retificação do registro da certidão de natimorto 

para fazer constar o nome que seria dado a bebê do casal, que 

infelizmente, após diversas complicações na gestação e no parto, não foi 

possível nascer com vida. A inicial veio acompanhada pelos documentos 

anexados no id nº 29151816. Recebida a exordial em id nº 29191508, fora 

determinada vistas ao MPE para parecer. Instado a se manifestar, o MPE 

pelo deferimento do pedido de retificação da certidão de natimorto. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que não 

há quaisquer preliminares e/ou prejudiciais a serem expurgadas, passo ao 

mérito causae. De pronto, cumpre assinalar que a Lei de Registros 

Públicos (Lei n.º 6.015/1973) não prevê expressamente a proibição de 

incluir o nome do bebê natimorto na certidão, bem como não menciona 

quando a possibilidade de incluir. Já as normas estaduais prevê que não é 

permitido atribuir nome ao natimorto, devendo apenas constar nome dos 

pais, dos avós dentre outros dados previstos na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Extrajudicial: 

Artigo 858. Em caso de natimorto não será dado nome, nem usada a 

expressão “feto”. O registro será efetuado no livro “C-Auxiliar”, com o 

índice em nome da mãe, dispensando o assento de nascimento. Parágrafo 

único. O assento de natimorto indicará: I - a hora, se possível, dia, mês e 

ano do nascimento sem vida; II - o lugar da ocorrência, com indicação 

precisa; III - o sexo, duração da gestação e cor do natimorto; IV - o fato de 

ser gêmeo, quando assim tiver acontecido; V - os nomes, profissão, 

naturalidade e residência dos pais; VI - os nomes dos avós paternos e 

maternos; VII - se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com 

o nome dos testantes; VIII - o lugar do sepultamento ou da cremação. À 

vista disso, a fim de ampliar o direito da personalidade conferida ao 

nascituro pelo Código Civil, o Enunciado n.º 01, da I Jornada de Direito Civil 

do Conselho de Justiça Federal prescreve que “a proteção que o Código 

Civil confere ao nascituro alcança o natimorto, no que concerne aos 

direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura.”. Neste 

sentido, o desejo dos requerentes em incluir o nome da filha na certidão 

demonstra todo o projeto e preparo realizado pela família durante a 

gestação para a chegada de um novo ente familiar, manifesta o anseio de 

uma justa identificação do nascituro com a sociedade em que viveria. 

Igualmente, trata-se de questão eminentemente subjetiva e que encontra 

amparo constitucional da dignidade da pessoa humana. Cumpre destacar 

que, a permissão de incluir o nome no registro de natimorto não significa 

que esteja sendo atribuída a personalidade jurídica, constitui, apenas, um 

ato de registro de dignidade ao nascituro sem vida e à família. Posto isso, 

na toada do parecer do Ministério Público, ACOLHO a pretensão deduzida 

na inicial para, DETERMINAR a RETIFICAÇÃO na certidão de natimorto 

identificado com a matrícula 0652430155 2019 5 00003 038 0000324 13 no 

Cartório de Segundo Ofício de Registro Civil de Cáceres/MT, devendo 

constar o nome do natimorto “ISABELLE SCHIAVO FERREIRA”, bem como 

o nome dos avós paternos e maternos, TRASLADANDO-SE os 

respectivos mandados de retificação, que ficarão arquivados. Por 

oportuno, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC. CUSTAS e DESPESAS 

PROCESSUAIS pela parte autora. EXPEÇA-SE o necessário. P.R.I.C. 

CIÊNCIA ao MPE. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001951-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCLIDIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001951-69.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: LEOCLIDIA ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSS 

CÁCERES Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

LEOCLIDIA ALVES DE OLIVEIRA em que alega omissão constante na 

sentença de ID 21315786 aduzindo que o causídico da requerente não 

fora intimado dos atos processuais, sendo prejudicado com a preclusão 

da prova testemunhal. Instado, o INSS deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 
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verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a sentença obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente, ficando demonstrado que o advogado fora sim intimado, 

conforme se colhe em id nº 30435827, uma vez que válida a intimação via 

sistema, nos termos do art. 270, do CPC. Desta feita, CONHEÇO dos 

embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo 

legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve 

comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o 

art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000736-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO NOVAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000736-24.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MAYCON RODRIGO NOVAIS DA SILVA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. Cuida-se “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT” proposta por MAYCON RODRIGO 

NOVAIS DA SILVA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos. Alega a parte 

autora, em síntese, que faz jus ao recebimento de indenização no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) concernentes à cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito ocorrido 

em 03/07/2017. A exordial veio instruída com documentos de id. 

19294710/19294717. Recebida a inicial em id. 19323580, sendo 

determinada a citação da demandada. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação em id nº 20002897. Instada, a parte autora 

apresentou impugnação à contestação em id nº 20342482. O feito fora 

saneado em id nº 20754270, oportunidade em que fora determinada 

realização de perícia médica. Laudo pericial juntado em id. 23956168. A 

parte requerida manifestou pela improcedência dos pedidos, tendo em 

vista a ausência de lesão permanente, conforme se colhe em id nº 

24273989, ao passo que a autora, mesmo intimada, nada requereu, 

consoante certificado em id nº 30373416. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Pretende, basicamente, a parte autora a 

condenação da parte ré ao pagamento da indenização do seguro 

obrigatório em decorrência de acidente de trânsito ocorrido, em 

19/05/2018, e, para tanto, trouxe aos autos documentos que comprovam 

as lesões sofridas e o nexo de causalidade com o acidente 

automobilístico, conforme Boletim de Ocorrência. É cediço a Lei nº 

6.194/74 assegura às pessoas envolvidas em acidente de trânsito 

causados por veículo automotor, o recebimento de indenização de acordo 

com o dano suportado, exigindo, para tanto, a prova do acidente e do 

dano dele decorrente. Sobre os requisitos necessários ao recebimento da 

indenização ora vindicada, o art. 5, da lei supracitada assim dispõe: “Art . 

5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Desta feita, com base no dispositivo legal 

supracitado, o requerente deverá trazer aos autos prova do acidente e do 

dano dele decorrente, qual seja o nexo de causalidade entre o acidente 

posto e eventual danos sofridos pelo requerente, para que assim, reste 

caracterizada a responsabilidade do requerido em indenizá-lo. O sistema 

jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do das pessoas 

jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, sob a forma da 

Teoria do Risco Administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no 

artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, in 

verbis: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." A 

responsabilidade civil decorrente do seguro DPVAT é objetiva, 

significando com isto que basta a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a lesão que dele resultou para a vítima fazer jus ao 

seguro. No tocante ao nexo de causalidade, o qual na presente demanda 

deve existir entre o acidente posto e o dano dele decorrente, o 

Doutrinador Flávio Tartuce, em sua Obra Manuel de Direito Civil, assim 

disserta: “O nexo de causalidade ou nexo causal constitui o elemento 

imaterial ou virtual da responsabilidade civil, constituindo a relação de 

causa e efeito entre a conduta culposa ou o risco ciados e o dano 

suportado por alguém (...) Ora, a responsabilidade civil, mesmo objetiva, 

não pode existir sem a relação de causalidade entre o dano e a conduta 

do agente. Se houver dano sem que a sua causa esteja relacionada com o 

comportamento do suposto ofensor, inexiste a relação de causalidade, 

não havendo a obrigação de indenizar(...)” (2013, pág. 452/453) No 

entanto, mesmo que se trate de responsabilidade objetiva, cabe ao autor à 

comprovação do fato constitutivo do seu direito, conforme preceituado no 

artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Depreende-se do 

laudo médico, datado de 27/06/2019, que “não apresenta sequela 

permanece e/ou incapacitante do ombro esquerdo conforme apresentado 

nos autos.” Assim, denota-se que o autor não faz jus à indenização 

pugnada, tendo em vista que na perícia médica realizada não foi 

constatada invalidez ou incapacidade laboral, bem como eventuais 

sequelas que impossibilite a mobilidade da parte, sendo pontuado que as 

lesões foram consolidadas e não produzem incapacidade funcional para 

as atividades habituais. Tem-se, portanto, ausente um dos requisitos 

dispostos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, ficando evidente que o autor não 

se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, 

sendo o indeferimento da exordial medida que se impõe. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. AUSÊNCIA DE LESÃO PERMANENTE. O laudo pericial concluiu que 

o autor não apresenta lesão permanente, com o que resta afastada a 

indenização pleiteada. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 

70075663914, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 23/11/2017)” “APELAÇÃO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – DPVAT – AUSÊNCIA DE LESÃO PERMANENTE - Inexistindo 

qualquer outra prova que pudesse confrontar a conclusão obtida pelo 

perito judicial, justificável a recusa feita pela apelada administrativamente. - 

Não há como acolher o pleito indenizatório formulado, ficando prejudicada, 

por consequência, a análise dos argumentos expendidos com relação à 

necessidade de adequação do valor da indenização previsto na tabela da 

SUSEP, bem como, a apreciação do pedido de majoração dos honorários 

advocatícios, vez que a ação foi julgada improcedente, ou seja, sem a 

fixação de verba honorária em favor do patrono da recorrente. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJSP; Apelação 1004626-17.2015.8.26.0100; Relator (a): 

Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2016; Data de 

Registro: 08/09/2016)” “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA- SEGURO 

DPVAT - LESÃO PERMANENTE- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - Diante 

da ausência de comprovação da lesão permanente alegada pela parte 

apelante, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0000.18.044406-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto 

Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da 

súmula em 28/06/2018)” Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

formulado por MAYCON RODRIGO NOVAIS DA SILVA em face da 

ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, e honorários advocatícios que FIXO em R$ 1.000,00 

(hum mil reais). Porém, SUSPENDO a sua exigibilidade nos termos do art. 

98, §3º, do CPC, ficando a encargo do credor a demonstração da 

modificação da hipossuficiência. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO e decorrido o prazo, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C. ÀS PROVIDENCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000736-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO NOVAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000736-24.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MAYCON RODRIGO NOVAIS DA SILVA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. Cuida-se “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT” proposta por MAYCON RODRIGO 

NOVAIS DA SILVA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos. Alega a parte 

autora, em síntese, que faz jus ao recebimento de indenização no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) concernentes à cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito ocorrido 

em 03/07/2017. A exordial veio instruída com documentos de id. 

19294710/19294717. Recebida a inicial em id. 19323580, sendo 

determinada a citação da demandada. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação em id nº 20002897. Instada, a parte autora 

apresentou impugnação à contestação em id nº 20342482. O feito fora 

saneado em id nº 20754270, oportunidade em que fora determinada 

realização de perícia médica. Laudo pericial juntado em id. 23956168. A 

parte requerida manifestou pela improcedência dos pedidos, tendo em 

vista a ausência de lesão permanente, conforme se colhe em id nº 

24273989, ao passo que a autora, mesmo intimada, nada requereu, 

consoante certificado em id nº 30373416. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Pretende, basicamente, a parte autora a 

condenação da parte ré ao pagamento da indenização do seguro 

obrigatório em decorrência de acidente de trânsito ocorrido, em 

19/05/2018, e, para tanto, trouxe aos autos documentos que comprovam 

as lesões sofridas e o nexo de causalidade com o acidente 

automobilístico, conforme Boletim de Ocorrência. É cediço a Lei nº 

6.194/74 assegura às pessoas envolvidas em acidente de trânsito 

causados por veículo automotor, o recebimento de indenização de acordo 

com o dano suportado, exigindo, para tanto, a prova do acidente e do 

dano dele decorrente. Sobre os requisitos necessários ao recebimento da 

indenização ora vindicada, o art. 5, da lei supracitada assim dispõe: “Art . 

5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Desta feita, com base no dispositivo legal 

supracitado, o requerente deverá trazer aos autos prova do acidente e do 

dano dele decorrente, qual seja o nexo de causalidade entre o acidente 

posto e eventual danos sofridos pelo requerente, para que assim, reste 

caracterizada a responsabilidade do requerido em indenizá-lo. O sistema 

jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do das pessoas 

jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, sob a forma da 

Teoria do Risco Administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no 

artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, in 

verbis: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." A 

responsabilidade civil decorrente do seguro DPVAT é objetiva, 

significando com isto que basta a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a lesão que dele resultou para a vítima fazer jus ao 

seguro. No tocante ao nexo de causalidade, o qual na presente demanda 

deve existir entre o acidente posto e o dano dele decorrente, o 

Doutrinador Flávio Tartuce, em sua Obra Manuel de Direito Civil, assim 

disserta: “O nexo de causalidade ou nexo causal constitui o elemento 

imaterial ou virtual da responsabilidade civil, constituindo a relação de 

causa e efeito entre a conduta culposa ou o risco ciados e o dano 

suportado por alguém (...) Ora, a responsabilidade civil, mesmo objetiva, 

não pode existir sem a relação de causalidade entre o dano e a conduta 

do agente. Se houver dano sem que a sua causa esteja relacionada com o 

comportamento do suposto ofensor, inexiste a relação de causalidade, 

não havendo a obrigação de indenizar(...)” (2013, pág. 452/453) No 

entanto, mesmo que se trate de responsabilidade objetiva, cabe ao autor à 

comprovação do fato constitutivo do seu direito, conforme preceituado no 

artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Depreende-se do 

laudo médico, datado de 27/06/2019, que “não apresenta sequela 

permanece e/ou incapacitante do ombro esquerdo conforme apresentado 

nos autos.” Assim, denota-se que o autor não faz jus à indenização 

pugnada, tendo em vista que na perícia médica realizada não foi 

constatada invalidez ou incapacidade laboral, bem como eventuais 

sequelas que impossibilite a mobilidade da parte, sendo pontuado que as 

lesões foram consolidadas e não produzem incapacidade funcional para 

as atividades habituais. Tem-se, portanto, ausente um dos requisitos 

dispostos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, ficando evidente que o autor não 

se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, 

sendo o indeferimento da exordial medida que se impõe. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. AUSÊNCIA DE LESÃO PERMANENTE. O laudo pericial concluiu que 

o autor não apresenta lesão permanente, com o que resta afastada a 

indenização pleiteada. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 

70075663914, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 23/11/2017)” “APELAÇÃO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – DPVAT – AUSÊNCIA DE LESÃO PERMANENTE - Inexistindo 

qualquer outra prova que pudesse confrontar a conclusão obtida pelo 

perito judicial, justificável a recusa feita pela apelada administrativamente. - 

Não há como acolher o pleito indenizatório formulado, ficando prejudicada, 

por consequência, a análise dos argumentos expendidos com relação à 

necessidade de adequação do valor da indenização previsto na tabela da 

SUSEP, bem como, a apreciação do pedido de majoração dos honorários 

advocatícios, vez que a ação foi julgada improcedente, ou seja, sem a 

fixação de verba honorária em favor do patrono da recorrente. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJSP; Apelação 1004626-17.2015.8.26.0100; Relator (a): 

Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2016; Data de 

Registro: 08/09/2016)” “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA- SEGURO 

DPVAT - LESÃO PERMANENTE- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - Diante 

da ausência de comprovação da lesão permanente alegada pela parte 

apelante, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0000.18.044406-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto 

Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da 

súmula em 28/06/2018)” Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

formulado por MAYCON RODRIGO NOVAIS DA SILVA em face da 

ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, e honorários advocatícios que FIXO em R$ 1.000,00 

(hum mil reais). Porém, SUSPENDO a sua exigibilidade nos termos do art. 

98, §3º, do CPC, ficando a encargo do credor a demonstração da 

modificação da hipossuficiência. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO e decorrido o prazo, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C. ÀS PROVIDENCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247816 Nr: 2045-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Cesar do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios de Seguro DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que o advogado da parte autora foi intimado via DJE, para 

manifestar nos autos, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253130 Nr: 4801-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios do Seguro - DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.194-A

 Certifico que o advogado da parte foi intimado via DJE, para manifestar 

nos autos, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003821-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELO SARACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003821-18.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CARMELO SARACHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Com fundamento na Portaria-Conjunta n. 247/2020 – 

TJMT, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 13 de abril de 

2020, às 18h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003591-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO THEODORO DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003591-73.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): PAULO THEODORO DO PRADO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 247/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 13 de abril de 2020, às 12h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001978-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SEVERINO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001978-52.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): GENIVALDO SEVERINO SANTOS DA SILVA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 247/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 06 de abril de 2020, às 18h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003834-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA FRANCELINA AUGUSTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003834-17.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA JOANA FRANCELINA AUGUSTO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 247/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 27 de abril de 2020, às 12h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003825-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE FERREIRA PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003825-55.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA EUNICE FERREIRA PEDRO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 247/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 13 de abril de 2020, às 18h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003836-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003836-84.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO FRANCISCO DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 247/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 04 de maio de 2020, às 12h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003835-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003835-02.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FRANCISCO SOARES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 247/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 04 de maio de 2020, às 13h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001750-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE CLEIA CESARIO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001750-43.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): GEISE CLEIA CESARIO ALMEIDA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Com fundamento na Portaria-Conjunta n. 247/2020 – 

TJMT, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 06 de abril de 

2020, às 18h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-97.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000024-97.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARINA ANTONIA DA SILVA REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Com fundamento na Portaria-Conjunta n. 247/2020 – TJMT, 

redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 04 de maio de 2020, 

às 18h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003590-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA LEITE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003590-88.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DAMIANA LEITE RIBEIRO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Com fundamento na Portaria-Conjunta n. 247/2020 – 

TJMT, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 13 de abril de 

2020, às 17h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-23.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000016-23.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): ONOFRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 247/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 04 de maio de 2020, às 18h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003768-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DOLORES FERNANDES VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

18 de março de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000011-98.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000011-98.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARIA ILDA GONCALVES SIQUEIRA REQUERIDO: 

ANTONIO GONCALVES DE SIQUEIRA Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 247/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 25 de maio de 2020, às 15h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Embora seja um direito dos senhores oficiais de 

justiça a concessão de prazo não inferior a 10 dias para cumprimento dos 

autos, a situação retratada na portaria citada justifica excepcionalidade e, 

por isso, os oficiais devem atentar para cumprir as ordens de intimação ou 

citação de modo a não prejudicar a realização das audiências 

reagendadas, mesmo que isso signifique realizar os trabalhos em tempo 

curto. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003477-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIVAM ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILIA NOVAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003477-37.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: SIVAM ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: ODILIA NOVAES 

DA SILVA Com fundamento na Portaria-Conjunta n. 247/2020 – TJMT, 

redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 25 de maio de 2020, 

às 15h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Embora seja um 

direito dos senhores oficiais de justiça a concessão de prazo não inferior 

a 10 dias para cumprimento dos autos, a situação retratada na portaria 

citada justifica excepcionalidade e, por isso, os oficiais devem atentar 

para cumprir as ordens de intimação ou citação de modo a não prejudicar 

a realização das audiências reagendadas, mesmo que isso signifique 

realizar os trabalhos em tempo curto. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000053-50.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZENIR ALVES CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELMA PEREIRA AGULHO OAB - MT9734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REQUERIDO)
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Cód. 1000053-50.2020.8.11.0011 Os autos vieram conclusos diante da 

autora Luzenir alves Câmara sobre a necessidade de internar os seus 

filhos ante a doença de esquizofrenia que os acometem, resultando 

dificuldades ao exercício do poder familiar. Relatou ainda o abandono 

paterno e que os avós maternos auxiliam no sustento da família, todavia, 

encontram-se em idades avançadas. Defiro as benesses da justiça 

gratuita, pois comprovada a condição de hipossuficiência em ID n. 

29120108. Antes de analisar a necessidade ou não da internação dos 

adolescente, oficie-se o CAPS daquela Municipalidade para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacione informações sobre a necessidade do 

tratamento ambulatorial dos adolescentes Kaiky e Kalisson. No mesmo 

prazo, oficie-se ao CREAS para que realizem visita domiciliar na residência 

da genitora e avós maternos, a fim de averiguar eventual situação de 

vulnerabilidade. Ante a informação em ID n.29120104, promova-se a 

inclusão do genitor dos adolescente no polo passivo. Após, ao MPE para 

manifestação. Empós, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e assinado 

digitalmente)

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243039 Nr: 4438-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Delphino Mazario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIA DELPHINO MAZARIO, Cpf: 

78506603153, Rg: 0328864-1, brasileiro(a), casado(a), aposentada. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 570,08 (Quinhentos e setenta reais e oito 

centavos), no prazo de 5 dias , contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 17 de março de 2020

Lucimeire Monaski Friozi Gestora Adm 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-44.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA BELOLI MARTINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando a efetivação do protesto, Ids. 

28972617 e 30440334, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 17 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010304-81.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS OAB - SP0301700A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA MEDEIROS ARIAS OAB - SP259885 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 28887380, juntado ao Id. 30444374, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 17 de março de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-40.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000668-40.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JANAINA 

ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: ESTADO 

DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 03/06/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000649-34.2020.8.11.0011. TESTEMUNHA: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002472-77.2019.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

NEULIANY SALES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAVITAS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIZ THOMAZ DA ROCHA OAB - RJ113675 (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 30446270. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 18 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001167-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando a apresentação dos dados 

bancários pela parte demandada, conforme Id. 30454737, INTIME-SE a 

autora para proceder com o depósito, informando tudo nos autos, nos 

termos da R. Decisão de Id. 29378763. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 18 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000158-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000158-95.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: FABIANA ALVES BATISTA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o 

levantamento do alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que 

mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 

30331028, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-65.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE ROSANA VIOTTO CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000440-65.2020.8.11.0011. REQUERENTE: ALLINE ROSANA VIOTTO 

CUNHA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A 

Vistos. Ante a relutância da requerida em proceder com o referido dever 

consoante informado pelo requerente em id nº 30350032, DETERMINO que 

se INTIME a demandada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

cumpra a ordem judicial emanada, sob pena de multa aplicada quando do 

recebimento da exordial, a qual majoro no patamar de R$ 300,00 

(trezentos reais) por dia. No mais, CUMPRA-SE a r. decisão. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003930-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003930-32.2019.8.11.0011. REQUERENTE: UANDERSON VASCONCELOS 

DOS SANTOS REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos. 

Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da 

Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do 

preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 17 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES DE CARVALHO OAB - MT0019970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO EMILIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000441-21.2018.8.11.0011. REQUERENTE: FABRICIO MOREIRA ALVES 

REQUERIDO: DIEGO EMILIO DA SILVA Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 

98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 
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LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-19.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000650-19.2020.8.11.0011. REQUERENTE: JONAS PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que o comprovante de endereço constante dos autos encontra-se com 

data superior a 03 (três) meses de validade, não havendo como este Juízo 

identificar que de fato a parte ainda se encontra residindo naquele local. 

Há que se pontuar que tal providência se faz necessária para evitar 

ajuizamento de ações com competência errônea, bem como com o olhar 

volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos jurisdicionados, 

resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o cenário atual 

evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento das partes. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E 

DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-28.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000630-28.2020.8.11.0011. REQUERENTE: FABIANA FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos autos 

encontra-se com data superior a 03 (três) meses de validade, não 

havendo como este Juízo identificar que de fato a parte ainda se encontra 

residindo naquele local. Há que se pontuar que tal providência se faz 

necessária para evitar ajuizamento de ações com competência errônea, 

bem como com o olhar volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos 

jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o 

cenário atual evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento 

das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM 

FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o benefício da gratuidade judiciária 

concedida ao autor e revogada posteriormente pelo juízo, pois não pode a 

parte ser prejudicada pela atitude despropositada e desrespeitosa de seu 

procurado. Diante do não cumprimento pela parte autora da determinação 

judicial visando comprovar o seu endereço, pelas razões expostas pelo 

magistrado; bem como para juntada de procuração atualizada e com firma 

reconhecida solicitações fáceis de serem cumpridas - impõe-se o 

indeferimento da peça e, em consequência, a extinção da ação pelo art. 

485, I, do CPC/15. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, 

assentou entendimento no sentido de que configurada a conduta 

desidiosa e omissiva no cumprimento das exigências dos artigos 319 e 

320 do CPC, deve ser indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma 

do art. 321, parágrafo único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS,... Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - 

AC: 70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 
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autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ALMEIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MAURILIO SELLA OAB - SP0039582A (ADVOGADO(A))

FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO OAB - SP148948 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000353-17.2017.8.11.0011. REQUERENTE: ANDERSON DE ALMEIDA 

GOMES REQUERIDO: MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de pagamento espontâneo da 

condenação, e, sendo pugnado o cumprimento de sentença pela parte 

autora, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES MUSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000544-28.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCOS GOMES MUSSATO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o 

prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de pagamento 

espontâneo da condenação, e, sendo pugnado o cumprimento de 

sentença pela parte autora, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-56.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT6866-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010198-56.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: MARIA TERESA BOUSADA 

DIAS KOSHIAMA EXECUTADO: OI S.A Vistos. Considerando o retorno dos 

autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 
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infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DEMERTINE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000554-38.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LUIZ FELIPE DEMERTINE DE 

FREITAS REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de pagamento espontâneo da 

condenação, e, sendo pugnado o cumprimento de sentença pela parte 

autora, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-06.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para a Data de 06/05/2020 às 

13:00 horas, devido a readequação de pauta. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000460-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEIA ALVES PIO MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES DE SOUZA OAB - SP320768 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000460-61.2017.8.11.0011. REQUERENTE: AUDINEIA ALVES PIO 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento total da condenação, INTIME-SE a 

parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, 

§2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria 

Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo 

CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor já 

aplicada a atualização com a multa pelo atraso, consoante indicado pela 

exequente. I – Em não havendo o requerimento acima, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. II – Transcorrido o 

prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). III – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. IV – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Após, devidamente certificado, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003556-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES MUNIZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003556-16.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ALICE ALVES MUNIZ RAMOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. DEFIRO o pedido de 

desarquivamento de id nº 30320439, conforme pugnado. INTIME-SE a 

causídico para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo. Transcorrendo o prazo in albis, AO 
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ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BENEDITO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000654-56.2020.8.11.0011. REQUERENTE: NELSON BENEDITO DE 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante 

de endereço constante dos autos encontra-se com data superior a 03 

(três) meses de validade, não havendo como este Juízo identificar que de 

fato a parte ainda se encontra residindo naquele local. Há que se pontuar 

que tal providência se faz necessária para evitar ajuizamento de ações 

com competência errônea, bem como com o olhar volvido a uma melhor 

prestação jurisdicional aos jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo 

de fraudes, tendo em vista o cenário atual evidenciado de demandas 

ajuizadas sem o conhecimento das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE 

PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-41.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000655-41.2020.8.11.0011. REQUERENTE: LUCINEIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-26.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000656-26.2020.8.11.0011. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos 

autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-11.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000657-11.2020.8.11.0011. REQUERENTE: CELESTINO PINTO RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 
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comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAZZON NATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

SANDRO DIANA MACIEL OAB - MG131212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000195-59.2017.8.11.0011. REQUERENTE: MAZZON NATURE INDUSTRIA 

E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME REQUERIDO: JOAO CARLOS 

ALVES SANTOS Vistos. Considerando o certificado em id nº 30297901, 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003568-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003568-30.2019.8.11.0011. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 30327730, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003564-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DA SILVA NORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003564-90.2019.8.11.0011. REQUERENTE: EDINEIA DA SILVA NORA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 30327703, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003569-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILSON DE BARROS PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003569-15.2019.8.11.0011. REQUERENTE: VANDEILSON DE BARROS 

PIRES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a 

parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 30328785, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 
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independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010359-71.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA KHIPPAIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.E.A. SISTEMA DE ENSINO AVANCADO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE OAB - MS15519 (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 30266531, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela decisão retro mencionada. Certifico, ademais, que 

promovo com a INTIMAÇÃO da exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 18 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-40.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000668-40.2020.8.11.0011. REQUERENTE: JANAINA ANGELICA DOS 

SANTOS TEIXEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De 

pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA pretende receber 

créditos oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi 

nomeado para patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta 

Comarca. DEFIRO as benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar 

da verba executada, podendo ser revista em caso de mudança no cenário 

fático, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não 

oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1), 

devendo atentar quanto aos tributo incidentes. Ademais, DETERMINO a 

intimação da exequente para que apresente o(s) original(is) da(s) 

Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da presente ação, em 

obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003423-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003423-71.2019.8.11.0011. REQUERENTE: EZEQUIEL CAROLINO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 30229013, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003424-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003424-56.2019.8.11.0011. REQUERENTE: EZEQUIEL CAROLINO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 30226084, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 
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item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

QUALIFLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO XAVIER PAIAO (REQUERIDO)

CLAUDEMIR APARECIDO ROSA 01778769136 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000044-88.2020.8.11.0011. REQUERENTE: QUALIFLEX DISTRIBUIDORA 

DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: MARCOS 

ANTONIO XAVIER PAIAO, CLAUDEMIR APARECIDO ROSA 01778769136 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 30251810 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC, com relação ao demandado 

CLAUDEMIR APARECIDO ROSA. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. No mais, deverá o feito prosseguir regularmente quanto ao 

demandado MARCO ANTONIO XAVIER PAIÃO, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003421-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003421-04.2019.8.11.0011. REQUERENTE: EZEQUIEL CAROLINO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 30234616, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000839-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE FARIA CARRASCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA ARGENTINO OAB - MT21507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000839-31.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ROSELAINE FARIA CARRASCO 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO a Impugnação à 

Penhora, eis que tempestiva. Nos termos do art. 53, caput e §1º, da Lei 

9.099/95, e art. 917, §1º, do NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na 

pessoa de seu advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze 

dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE o 

impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 

370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo 

cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos 

do Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010161-58.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDI LIMA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO VALDICO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010161-58.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: EDI LIMA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: EUGENIO VALDICO DOS SANTOS Vistos. O presente feito 

encontra-se em fase de execução de sentença. A exequente, diante da 

não localização de bens penhoráveis, requer nova tentativa de localização 

de bem indicado na cidade de São Paulo (id nº 28673246). É breve relato. 

Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e 

até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, 

muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas de 

expropriação. Isto posto, INDEFIRO o pedido retro e DETERMINO que a 

secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor 

do exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 
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certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

- XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de existência de dívida, 

cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, 

nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será 

registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Ademais, 

segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão 

devidos no momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo 

exigido o pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo 

credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. 

Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-47.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIR MIGUEL DE SALES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000092-47.2020.8.11.0011. AUTOR: MARCELO V. VITORAZZI - EPP REU: 

ALCIR MIGUEL DE SALES Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 30369073, 

motivo pelo qual DETERMINO as seguintes providências: I-) Se proceda 

com a consulta no sistema BACENJUD e INFOJUD requisitando o endereço 

atualizado do requerido, sob CPF/CNPJ de nº 363.119.791-87. II-) 

Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. III-) 

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta. Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS 

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-23.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE IVO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010282-23.2015.8.11.0011. REQUERENTE: CRISTIANE IVO LEITE DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. DEFIRO o pedido de 

desarquivamento de id nº 30203953, conforme pugnado. INTIME-SE a 

causídico para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo. Transcorrendo o prazo in albis, AO 

ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-02.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PIRES SANTANA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000095-02.2020.8.11.0011. AUTOR: MARCELO V. VITORAZZI - EPP REU: 

MARCOS ANTONIO PIRES SANTANA Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 

30369069, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes providências: I-) Se 

proceda com a consulta no sistema BACENJUD e INFOJUD requisitando o 

endereço atualizado do requerido, sob CPF/CNPJ de nº 926.813.101-30. 

II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. III-) 

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta. Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS 

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001794-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AVON COSMETICOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001794-62.2019.8.11.0011. EXECUTADO: AVON COSMETICOS LTDA. 

EXEQUENTE: VANESSA FERREIRA DE ARAUJO Vistos. De pronto, cumpre 

registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) 

consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, 

uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou 

valores passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados 

pessoais e valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de 

sua única e exclusiva responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 

29871285, de modo que SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD junto 

ao CPF/CNPJ nº 084.343.201-26. Se frutífera a localização de veículos em 

nome da executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do 

veículo, conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art.839 do CPC. 

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD. Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ. Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000051-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FATIMA BERGAMASCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA RABELO SAVOINE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000051-51.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: ANTONIA FATIMA 

BERGAMASCO EXECUTADO: APARECIDA RABELO SAVOINE Vistos. 

DEFIRO o pedido de id nº 29442530, motivo pelo qual DETERMINO as 

seguintes providências: I-) Se proceda com a consulta no sistema 

BACENJUD e INFOJUD requisitando o endereço atualizado do requerido, 

sob CPF/CNPJ de nº 522.914.481-53. II-) Aportando aos autos as 
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informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS Mirassol D’Oeste-MT, 20 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001723-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE MATOS CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EDUCACIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001723-94.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: CRISTIANE DE MATOS 

CARVALHO EXECUTADO: INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME Vistos. DEFIRO o pedido de id 

nº 29442503, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes providências: I-) 

Se proceda com a consulta no sistema BACENJUD e INFOJUD requisitando 

o endereço atualizado do requerido, sob CPF/CNPJ de nº 

12.343.590/0001-34. II-) Aportando aos autos as informações ora 

deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. III-) Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da consulta. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS Mirassol D’Oeste-MT, 20 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002400-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002400-90.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: BENEDITO JOSE DA SILVA Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 30248883, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010937-34.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO RIBEIRO DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010937-34.2011.8.11.0011. REQUERENTE: RUDSON DOS REIS SILVA 

REQUERIDO: ADAO RIBEIRO DE JESUS Vistos. Na toada do certificado em 

id nº 30251533, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que 

de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001842-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL APARECIDO CARDOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001842-21.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: EMANUEL APARECIDO CARDOSO Vistos. De pronto, 

cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não 

traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 

3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar 

eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 29157063 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 3.541,89 (três mil, 

quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), observando 

CPF/CNPJ n° 523.119.701-78, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE 

PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que 

poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD junto ao 

CPF/CNPJ nº 523.119.701-78. Se frutífera a localização de veículos em 

nome da executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do 

veículo, conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art.839 do CPC. 

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD. Se as diligências restarem 

infrutíferas, CONCLUSOS para análise dos demais pedidos. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003990-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSOES, TREINAMENTOS E CURSOS DE 

CAPACITACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 
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1003990-05.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ROMARIO CAVALCANTE DA 

SILVA REQUERIDO: INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSOES, 

TREINAMENTOS E CURSOS DE CAPACITACAO EIRELI - ME Vistos. 

Considerando o certificado em id nº 30249457, DETERMINO a intimação da 

requerente para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a 

presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011129-64.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CORREA RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8011129-64.2011.8.11.0011. EXEQUENTE: CESAR CARLOS DA SILVA 

EXECUTADO: LUCIANO CORREA RAMOS Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 30248088, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001829-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENTO CLEMENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001829-22.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCOS BENTO CLEMENTE 

EXECUTADO: GILDO DIMAS FARIA Vistos. De pronto, cumpre registrar 

que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) consigo 

qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez 

que contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou valores 

passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados pessoais e 

valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de sua única e 

exclusiva responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 29843540, de modo 

que SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD junto ao CPF/CNPJ nº 

495.466.861-15. Se frutífera a localização de veículos em nome da 

executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art.839 do CPC. Com a 

efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do 

art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD. Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ. Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-89.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELAMY COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

YASMIM DUARTE SODRE (EXECUTADO)

ALEXANDRE GONCALVES VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO FERRAZ DE PAULA OAB - MT8207/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010028-89.2011.8.11.0011. EXEQUENTE: DANILO CEZAR OCHIUTO 

EXECUTADO: BELAMY COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, YASMIM 

DUARTE SODRE, ALEXANDRE GONCALVES VIEIRA Vistos. De pronto, 

cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não 

traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 

3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar 

eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 29239346, de modo que SE 

PROMOVA consulta junto ao RENAJUD junto ao CPF/CNPJ nº 

815.293.411-91. Se frutífera a localização de veículos em nome da 

executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art.839 do CPC. Com a 

efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do 

art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD. Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ. Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO CLAUDIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000439-17.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: RONILDO CLAUDIO DA CRUZ 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista que a executada informa 

o pagamento do valor da condenação, conforme petição de id nº 

30420615, INTIME-SE a autora para manifestar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância e consequente 

quitação integral. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001858-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CLEIA DA SILVA ESTEVAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001858-72.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: DAIANE CLEIA DA SILVA ESTEVAN Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 30248881, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003420-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003420-19.2019.8.11.0011. REQUERENTE: EZEQUIEL CAROLINO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 30246752, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003905-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003905-19.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO 

Vistos. Considerando o certificado em id nº 30248867, DETERMINO a 

intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001695-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAM RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001695-29.2018.8.11.0011. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ESTEVAM RODRIGUES PEREIRA Vistos. Considerando que o 

exequente não adequou se pedido nos termos do CPC, DETERMINO a 

remessa dos autos AO ARQUIVO. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL 

D'OESTE, 18 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-48.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010097-48.2016.8.11.0011. REQUERENTE: EDIS REZENDE GUIMARAES 

FILHO 05105349105, E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP 

REQUERIDO: ERICA CRISTINA DA SILVA Vistos. O presente feito 

encontra-se em fase de execução de sentença. A exequente, diante da 

não localização de bens penhoráveis, requer nova tentativa de localização 

de bem indicado (id nº 30176527). É breve relato. Decido. Como sabido, o 

Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos 

anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior 

número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. O 

cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e até o momento a 

parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora 

este Juízo tenha efetuado diversas tentativas de expropriação. Isto posto, 

INDEFIRO o pedido retro e DETERMINO que a secretaria deste Juízo 

proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual 

será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, 

do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES). Em relação à certidão de existência de dívida, cumpre 

ressaltar que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos 

termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada 

nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Ademais, segundo o 

art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no 

momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o 

pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, 

conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. 

Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001513-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ORLANDO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO OAB - MT23135/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001513-43.2018.8.11.0011. REQUERENTE: AMANDA ORLANDO CRUZ 

REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA, LOJAS AMERICANAS S.A. 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por MOTOROLA 

INDUSTRIA LTDA em id nº 18393335, contra sentença proferida em id nº 

18048454. Narra o embargante, em suma, que a sentença supracitada 

teria sido omissa, conquanto não tenha determinado a devolução do 

aparelho de celular, uma vez que condenara a demandada em restituir o 

valor em favor da autora, gasto com o referido produto. Os autos me 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Com efeito, compulsando 

detidamente os autos, verifico que realmente a sentença combatida foi 

omissa, conquanto não tenha mencionado acerca da devolução do 

aparelho de celular, conquanto tenha sido a reclamada condenada em 

ressarcir a autora no valor gasto com o produto defeituoso. Ante o 

exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, 

ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte embargante, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão 

por que corrijo a omissão constante, passando a constar na referida 

sentença: “(...)Pelo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a demandada à restituição do valor do 

produto viciado, no importe de R$ 1.299,00 (um mil, duzentos e noventa e 

nove reais), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do desembolso, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

DETERMINO ainda que a autora proceda com a devolução do aparelho de 

celular defeituoso, no prazo de 15 (quinze) dias.(...)” MANTENHO os 

demais termos da sentença. Sem prejuízo, considerando o petitório em id 

nº 28230286, DEFIRO o pedido de levantamento do valor indicado, 

observando a conta bancária ora informada, razão porque EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE ALMEIDA NONATO DE SOUZA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000076-64.2018.8.11.0011. RECORRENTE: ROBSON ALEXANDRE 

ALMEIDA NONATO DE SOUZA RECORRIDO: CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO S/A Vistos. A despeito do pleito vertido pela 

exequente para efetivação de penhora, tal não deverá prosperar. Explico. 

A questão em apreço é de simples solução. Compulsando detidamente os 

autos, verifico que realmente o prosseguimento do presente feito deve 

subsistir, ante a inocorrência de novação decorrente da homologação do 

plano recuperacional. Como bem preceituado pelo art. 49 da Lei n. 

11.101/05, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos, estão sujeitos à recuperação judicial. In casu, a demanda 

indenizatória ajuizada pela exequente em desfavor do executado 

constituiu crédito por decisão condenatória judicial com trânsito em julgado 

posteriormente ao pedido de recuperação judicial da empresa reclamada. 

Desta forma, o crédito executado não está sujeito ao plano de 

recuperação judicial, uma vez que o trânsito em julgado do r. acórdão 

constitutivo do título executivo ocorreu após o pedido de recuperação. 

Além do mais, por se tratar de crédito extraconcursal, é descabido o 

entendimento de que o valor devido seja atualizado tão somente até a data 

do pedido de recuperação, visto que o referido crédito não se submete ao 

juízo universal. Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial: “TJ-RS - 

Agravo de Instrumento AI 70076055383 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data 

de publicação: 07/06/2018 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. 

CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓSO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI N.º 11.101/05. 1. No caso em 

exame, importa destacar que para a solução da controvérsia, há que se 

aferir a data de constituição daquele e a data de ajuizamento do pedido de 

recuperação judicial da agravada, em atendimento ao disposto no artigo 

49, caput, da Lei n. 11.101/2005. 2. Considerando que a data em que foi 

constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o 

pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele 

aos efeitos deste instituto. Negado provimento ao agravo de instrumento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076055383, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

30/05/2018).” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - 

CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. O crédito executado foi 

constituído após o pedido e o deferimento da recuperação judicial da 

apelante, não se sujeitando aos seus efeitos, nos termos do Art. 49 da Lei 

nº 11.101/2005." (Apelação Cível 1.0283.12.000024-7/001, Relator(a): 

Des.(a) Rogério Medeiros , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

17/01/2013, publicação da súmula em 25/01/2013).” (negritos acrescidos) 

Contudo, ainda que seja cabível o prosseguimento da execução da 

sentença, tal sorte não paira sobre os atos de constrição, conquanto 

tenham que ser realizados pelo Juízo Universal da recuperação, cabendo 

tão somente a este Juízo a intimação da executada para pagamento 

voluntário, sob pena de incidir na multa prevista no art., 523, do CPC, e, na 

sua inércia, comunicar ao Juízo Universal. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Pretendem os 

exequentes a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora e 

suspendeu o processo, determinando que os credores se habilitem na 

recuperação judicial da parte agravada. Ocorre que o crédito que os 

agravantes visam executar não está sujeito ao plano de recuperação 

judicial, visto que o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título 

executivo ocorreu após o pedido de recuperação deduzido pela parte 

agravada. Sendo assim, não há falar em extinção do feito, no qual deve 

ter regular prosseguimento; todavia, razão não assiste aos agravantes 

quanto ao pedido de realização de penhora. Isso porque os atos de 

constrição competem ao juízo da recuperação, cabendo a expedição de 

ofício àquele juízo a fim de que seja comunicada a necessidade de 

pagamento do crédito. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70077588028, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 27/09/2018)” In casu, a executada já fora devidamente 

intimada para quitar o débito, deixando transcorrer o prazo sem o 

pagamento, apresentado manifestação já preclusa em id nº 30377978, eis 

que já obtivera embargos à execução julgado improcedente em id nº 

26981873, não havendo qualquer discussão pendente de análise. Assim 

sendo, HOMOLOGO o cálculo acostado em id nº 30230565 totalizando a 

importância de R$ 6.328,61 (seis mil, trezentos e vinte e oito reais e 

sessenta e um centavos). Por oportuno, eis a orientação do e. Presidente 

do TJRJ, in verbis: “AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON 

FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a 

pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos 

magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das 

Procuradorias do Estado e dos Municípios, servidores, advogados e 

demais interessados, com relação ao processo de Recuperação Judicial 

do Grupo OI (Proc. nº 0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos 

créditos detidos contra o Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites 

distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, 

sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à 

Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos 

concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que 

deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de 

origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à 

disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Diante do 

exposto, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com espeque 

no art. 924, II e 925, ambos do CPC/15, DECLARO EXTINTA a vertente 

execução. EXPEÇAM-SE os ofícios ao Juízo da Recuperação Judicial, 

conforme recomendado através do AVISO TJ nº 37/2018 do e. Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. CONDENO a executada ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, estes no importe de 10% do valor do débito, nos termos do 

art. 85 do CPC/15. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. 

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010295-90.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY MARTINEZ OCHIUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETWORK COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME (EXECUTADO)

DANILO HENRIQUE AYRES DA SILVA (EXECUTADO)

MAURICIO FILGUEIRAS DAMASCENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010295-90.2013.8.11.0011. EXEQUENTE: GLEICY MARTINEZ OCHIUTO 

EXECUTADO: NETWORK COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME, DANILO 

HENRIQUE AYRES DA SILVA, MAURICIO FILGUEIRAS DAMASCENO 

Vistos. O presente feito encontra-se em fase de execução de sentença. 

A exequente, diante da não localização de bens penhoráveis, requer 

inserção do nome dos executados no rol de inadimplentes (id nº 

30452438). É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível 

não é local para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e 

assim deve ser para propiciar que um maior número de demandas sejam 

julgadas no menor tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se 

há vários meses e até o momento a parte exequente não logrou êxito em 

receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado tentativas de 

expropriação. Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido retro tão 

somente em relação à certidão de existência de dívida, eis que de posse 

dela o exequente poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC 

e, deste modo, a dívida também será registrada nos órgãos de proteção 

ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 

3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, DETERMINO que a 

secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor 

do exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

- XXI Encontro - Vitória/ES). Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do 

feito com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000663-18.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GUTIERRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME FERREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

ADAILSON CARDOSO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000663-18.2020.8.11.0011. REQUERENTE: JUAREZ GUTIERRE DA SILVA 

REQUERIDO: ADAILSON CARDOSO MONTEIRO, GUILHERME FERREIRA DE 

CARVALHO Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante 

de endereço constante dos autos encontra-se com data superior a 03 

(três) meses de validade, não havendo como este Juízo identificar que de 

fato a parte ainda se encontra residindo naquele local. Há que se pontuar 

que tal providência se faz necessária para evitar ajuizamento de ações 

com competência errônea, bem como com o olhar volvido a uma melhor 

prestação jurisdicional aos jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo 

de fraudes, tendo em vista o cenário atual evidenciado de demandas 

ajuizadas sem o conhecimento das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO 
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CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE 

PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 18 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-48.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000661-48.2020.8.11.0011. AUTOR: GUSTAVO FERREIRA LIMA REU: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não 

consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 18 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-98.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000690-98.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ANDERSON 

MARTINS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 03/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id.30404684, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 12/05/2020 às 15:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-07.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id.30404687, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 06/05/2020 às 14:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-83.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 
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Decisão constante do id.30404690, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 12/05/2020 às 16:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000670-10.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUPERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id.30463819, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 03/06/2020 às 16:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-16.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id.30417967 bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 09/06/2020 ÀS 17:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000629-43.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA PEDROZO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000629-43.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: WESLEY APARECIDO MARTINS 

FERREIRA EXECUTADO: JOSE CARLOS DA SILVA PEDROZO Vistos. 

CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicado 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e 

aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo aos exequentes. Se o 

oficial de justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o 

exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, 

com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003560-53.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR NORA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003560-53.2019.8.11.0011. REQUERENTE: EDMAR NORA GONCALVES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 30327694, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TELZINHO JOSE CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

R.decisão constante do id.30454201 , bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 09/06/2020 às 16:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-24.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REU)

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

R.decisão constante do id.30454207, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 20/05/2020 às 17:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-76.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

R.decisão constante do id.30463827, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 09/06/2020 às 15:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003842-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYRES MULLER SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003842-91.2019.8.11.0011. REQUERENTE: THAMYRES MULLER SILVA 

REQUERIDO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A. Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, embora 

já exista sentença de mérito prolatada nos autos, em se tratando de direito 

disponível, e as partes maiores e capazes para transigir, não vejo óbice à 

homologação do acordo ora firmado. Inclusive, a jurisprudência perfilha 

desse entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA DE 

MÉRITO. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter 

privado, o acordo celebrado entre as partes deve ser homologado pelo 

juiz para que surta seus jurídicos e processuais efeitos. Nada impede que 

seja celebrada e homologada transação após a sentença de mérito, sem 

que isso implique afronta aos artigos. 463 e 471 do diploma processual 

vigente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO, PORQUE 

MANIFESTAMENTE PROCEDENTE. (TJ-RS - AI: 70047613336 RS , Relator: 

Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 

28/02/2012, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/03/2012) Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

30472200 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-07.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IANE SOALHEIRO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN MARIA LUPERINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010447-07.2014.8.11.0011. REQUERENTE: IANE SOALHEIRO AQUINO 

REQUERIDO: HELLEN MARIA LUPERINI Vistos. O presente feito 

encontra-se em fase de execução de sentença. A exequente, diante da 

não localização de bens penhoráveis, requer nova penhora on line via 

sistema BacenJud (id nº 30196611). É breve relato. Decido. Como sabido, 

o Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos 

anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior 

número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. O 

cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e até o momento a 

parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora 

este Juízo tenha efetuado diversas tentativas de expropriação. Isto posto, 

INDEFIRO o pedido retro e DETERMINO que a secretaria deste Juízo 

proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual 

será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, 

do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES). Em relação à certidão de existência de dívida, cumpre 

ressaltar que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos 

termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada 

nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Ademais, segundo o 

art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no 

momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o 

pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, 

conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. 

Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOPES CHITARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

R.decisão constante do id.30463837 , bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 06/05/2020 às 16:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000536-17.2019.8.11.0011. REQUERENTE: SILVIO FERREIRA MANOEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 18 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003592-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA OAB - MT26701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO FERNANDES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003592-58.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ANTONIO FERREIRA DINIZ 

EXECUTADO: IVANILDO FERNANDES DE SOUSA Vistos. Cuida-se de 

execução de título extrajudicial. A parte exequente, diante da não 

localização de bens penhoráveis, requer nova penhora via sistema 

BacenJud (id nº 30253291). É breve relato. Decido. Como sabido, o 

Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos 

anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior 

número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. A presente 

ação foi distribuída em 2019 e até o momento a parte exequente não 

logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha 

efetuado tentativas de expropriação. Em análise dos autos, constata-se 

que por mais de uma vez tentou-se a expropriação de bens da parte 

executada, contudo, todas restaram infrutíferas. Isto posto, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão 

da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no 

momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em 

conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade. DETERMINO, desde já, o arquivamento do feito com 

baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento 

da providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D F V BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

DORACI COSTA NUNES FILHO OAB - 033.477.521-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE DAHER CORNETTA OAB - SP0045105A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000057-92.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: D F V BOMBAS INJETORAS 

LTDA - EPP REPRESENTANTE: DORACI COSTA NUNES FILHO 

EXECUTADO: J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI Vistos. O 

presente feito encontra-se em fase de execução de sentença. A 

exequente, diante da não localização de bens penhoráveis, requer nova 

penhora on line via sistema BacenJud (id nº 30340465). É breve relato. 

Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e 

até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, 

muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas de 

expropriação. Isto posto, INDEFIRO o pedido retro e DETERMINO que a 

secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor 

do exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

- XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de existência de dívida, 

cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, 

nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será 

registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Ademais, 

segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão 

devidos no momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo 

exigido o pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo 

credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. 

Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001575-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARIANA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 
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1001575-83.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: ERICA MARIANA DE FREITAS 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista que a 

executada informa o pagamento do valor da condenação, conforme 

petição de id nº 30285202, INTIME-SE a autora para manifestar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como 

concordância e consequente quitação integral. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERSICA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001390-45.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GERSICA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL Vistos. Tendo 

em vista que não há mais pendências referente a sentença prolatada nos 

autos, DETERMINO a remessa do feito ao ARQUIVO. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

MIRASSOL D'OESTE, 18 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-98.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 03/06/2020 às 

16:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003868-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA MARTINS TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003868-89.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LEONTINA MARTINS TOMAZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 18 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001842-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL APARECIDO CARDOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001842-21.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: EMANUEL APARECIDO CARDOSO Vistos. Cuida-se de 

execução de título extrajudicial. A parte exequente, diante da não 

localização de bens penhoráveis, requer a inscrição do nome da parte 

executada nos órgãos de proteção ao crédito, bem como consulta via 

Infojud (id nº 29157063). A presente ação foi distribuída em 2019 e até o 

momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito 

embora este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação (id nº 

30204396 e 30473537). O Juizado Especial Cível não é local para que 

ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. Em análise dos autos, constata-se que por mais de uma 

vez tentou-se a expropriação de bens da parte executada, contudo, todas 

restaram infrutíferas. Isto posto, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. DEFIRO 

parcialmente o pedido de id nº 29157063 para que seja expedida certidão 

de existência de dívida, eis que de posse dela o exequente poderá 

registrar a dívida nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, DETERMINO 

que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em 

favor do exequente, a qual será emitida no momento que a parte 

comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 76 (Substitui o 

Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os meios de 

defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido 

do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade. 

DETERMINO, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004085-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1004085-35.2019.8.11.0011. REQUERENTE: OTAVIO ALCIDES SANTOS 

DE CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se 

de “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR” proposta por OTAVIO 

ALCIDES SANTOS DE CASTRO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO alegando, em síntese, que foi transferido a interesse da 

administração para prestar serviço na cidade de Cuiabá. Contudo, alega 

que sua transferência agravou o transtorno psicológico que acomete o 

mesmo e sua filha, razão pela qual efetuou pedido administrativo para 

transferência de volta a esta Comarca, todavia, o pleito foi indeferido. 

Acrescenta que sua transferência está gerando diversos problemas na 

esfera pessoal e familiar, notadamente em sua saúde e de sua filha 

menor, sendo que ambos encontram-se em tratamento médico e 

psicológico. Por tais motivos, requer a concessão de liminar determinar ao 

Requerido que proceda à transferência da lotação imediatamente da parte 

Autora para cidade de Mirassol D’Oeste /MT, de maneira a evitar o 

agravamento da condição de saúde de sua filha Os autos viram 
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conclusos. É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 

junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No mais, a despeito da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, conforme 

determinado pelo art. 334 do CPC, em razão da manifestação da 

Procuradoria do Estado requerer sempre a dispensa de realização das 

audiências de mediação/conciliação nos processos em que for parte, 

passando à análise do pedido liminar. Segundo dicção do art. 300 do NCPC 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Em análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados à inicial, numa cognição não exauriente, verifico 

que o caso narrado não apresenta periculum in mora. Isso porque, 

conforme se depreende dos atestados médico e psicológico, pai e filha 

vem sendo submetidos a tratamento desde a separação conjugal que 

ocorreram no ano de 2016, bem como que o requerente foi transferido no 

ano de 2018 para a capital, ou seja, há um ano na situação dita 

insustentável. Assim, tenho que em razão do presente feito envolver 

análise de decisão administrativa, deve a magistrada agir com bastante 

cautela, evitando-se a prolação de medida antecipatória até que lhe seja 

apresentado toda a situação fática envolvida e permitido o amplo 

contraditório, para não ferir o princípio da separação dos poderes. 

Ademais, há que se consignar que os atos administrativos possuem 

presunção de legalidade, o que só pode ser rechaçado após farta 

produção de prova, bem como da análise preliminar da lide observo que o 

requerente não deixou claro o suficiente porque não juntou atestados 

médicos ao feito administrativo ao ter o pedido negado com justificativa de 

ausência de documento médico. Diante do exposto, INDEFIRO a 

antecipação de tutela. Inicialmente, cumpre destacar que, a despeito da 

designação automática do sistema da solenidade de conciliação, é cediço 

que o Estado de Mato Grosso não detém interesse em transacionar, 

consoante outros casos análogos, aliado ainda ao fato de que a autora 

também já manifestou o desinteresse na exordial, motivo elo qual 

DETERMINO o cancelamento da solenidade. CITE-SE a parte demandada 

para responder à ação no prazo legal, ou ratificar a contestação já 

apresentada nos autos. Após, À autora para querendo apresentar 

impugnação, ou ratificar a já constante nos autos (art. 351 do NCPC). Por 

fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência. 

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 274839 Nr: 273-65.2020.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eberton Augusto Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 Aqui se tem auto de prisão em flagrante de Eberton Augusto Soares dos 

Santos.

 A defesa pugna pela revogação da prisão preventiva decretada (fls. 

57/82).

 O Ministério Pública opinou pelo deferimento do pedido (fl. 83).

 É o relato.

 Decido.

 Em que pese o pedido de revogação de prisão preventiva (fls. 57/82) e a 

manifestação ministerial (fl. 83), verifico que a análise do pleito deve ser 

postergada.

 Explico.

 A defesa do segregado pugna pela revogação da prisão preventiva 

argumentando que a ofendida manifestou o seu desinteresse na 

continuidade das medidas de proteção deferidas nos autos de cód. 

274356.

 No entanto, compulsando o referido feito, não se verifica qualquer 

manifestação da ofendida em tal sentido.

 Destaco que, em que pese os documentos trazidos aos autos pelo nobre 

defensor, necessária a intimação pessoal da vítima para que esta 

manifeste livremente sua vontade em relação as medidas de proteção em 

vigor.

 Procedendo-se desta foram, torna-se possível a análise ampla do pedido 

de revogação formulado pela defesa.

 Desta feita, em vista dos documentos de fls. 78/82, determino a intimação 

da vítima para que esta manifeste seu desejo quanto a continuidade ou 

não das medidas protetivas deferidas nos autos de cód. 274356, 

garantindo-se assim a manifestação livre de sua vontade.

 Certificada a vontade da vítima neste feito, extraia-se cópia do referido 

documento e promova sua juntada nos autos de cód. 274356, 

remetendo-se o referido feito ao gabinete.

 Após, conclusos para deliberação acerca revogação da prisão 

preventiva.

 Por fim, determino que seja certificado nos autos o oferecimento de 

denúncia em relação aos fatos que ensejaram a segregação do 

custodiado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

 Às providências.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002477-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (AUTOR(A))

FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP (AUTOR(A))

CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OS CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

D.C COMERCIO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

OLEVIO BRANCALIONE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ADAO RONEY DEZORDI (TERCEIRO INTERESSADO)

ARIADNE DE LIMA PEREIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIAO TOMAZ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

COMELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)
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CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DOS CREDORES SOBRE A APRESENTAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO DE CREDORES EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO PROCESSO n. 1002477-68.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 

19.259.485,92 ESPÉCIE: [Recuperação extrajudicial]->RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL (129) POLO ATIVO: CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA. 

(CNPJ/MF 04.907.191/0001-20), ARROZEIRA SOMAR LTDA. (CNPJ/MF 

05.517.647/0001-09) e CEREALISTA FACCIO LTDA. (CNPJ/MF 

00.155.593/0001-65).  PESSOAS A SEREM INTIMADAS: 

CREDORES/INTERESSADOS FINALIDADE: Proceder à intimação dos 

credores e interessados acerca do plano de recuperação judicial da(s) 

empresa(s) (ID’s 28765103/ 28765118), bem como conferir publicidade à 

Relação de Credores apresentada pela Administradora Judicial (ID’s 

30009738/30011293). RELAÇÃO DE CREDORES: (DEVEDORA: CLASSE: 

CREDOR, VALOR TOTAL): ARROZEIRA SOMAR LTDA: CLASSE I 

(TRABALHISTA): LAMMEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, R$15.057,91; 

CLASSE III (QUIROGRAFÁRIA): ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS 

SANTA RITA LTDA, R$2.918,17; ADÃO RONEY DESORDI - FAZENDA 

VALE DO SONHO, R$7,14; AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, R$6.634,88; 

ALEXANDRO RIBEIRO CHAVES DE MOURA, R$1.699,06; ARIADNE DE 

LIMA PEREIRA DE MORAES, R$403.181,81; AUTO POSTO XII DE OUTUBRO 

LTDA, R$30.976,92; BANCO BRADESCO S/A, R$380.009,96; BANCO 

DAYCOVAL S/A, R$219.008,39; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

R$279.189,24; CARAMORI COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA, R$543,79; 

CASA DOS PNEUS LTDA, R$2.240,00; CESAR POSSAMAI – FAZENDA 

SUIÇA, R$153.204,04; COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DO SUDOESTE AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL, R$52.702,77; 

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE, 490.589,57; D.C. COMÉRCIO IMP. 

EXP. DE CEREAIS EIRELI, R$101.585,07; F. VACHILESKI & CIA LTDA, 

R$7.004,01; GRANCEREAL LTDA, 41.525,63; IDEAL COM. DERIVADO DE 

PETRÓLEO LTDA, 1.602,88; INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

R$181.203,84; ITAÚ UNIBANCO S/A, R$167.539,19; JOÃO PAULO 

GIACOMELLI, R$34.927,86; LAURO SEVERINO DALLA COSTA, 

R$68.722,83; M DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, R$27.680,00; NOMA 

TRUCK PARTS COM. ATAC. IMP. E EXP. DE PEÇAS, R$2.249,14; 

NUTRIPESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA, R$113.875,80; 

OLEVIO BRANCALIONE, R$122.845,04; POWERCODING DISTRIBUIÇÃO DE 

EQUIP. E PEÇAS LTDA, R$4.521,95; PST ELETRÔNICA LTDA, R$937,98, 

REDE AMÉRICA DE COMBUSTÍVEIS JK LTDA, R$11.371,78; ROSINA 

ALIMENTOS EIRELI, R$256.761,11; SEBASTIÃO TOMAZ DOS SANTOS - 

FAZENDA METAMAC, R$246.855,79; STEFAN LUIZ SANTOS, 

R$18.699,58; TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, R$2.115,91; 

TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, R$4.312,35; UNIÃO IND. 

COM. PLÁSTICOS LTDA, R$169.358,13; VAMIRA CORREA - FAZENDA 

ESPERANÇA, R$329.591,10. CLASSE IV (ME/EPP): A L VOGEL – EPP, 

R$1.872,13; A.L. VASCONCELOS PEÇAS – ME, R$2.578,60; ANDERSON 

FRED SILVA SANTOS ME, R$5.270,18; ASTAM ACESSÓRIOS E 

TAPEÇARIA MUTUENSE LTDA, R$993,34; CARLOS S. F. ASSUNÇÃO – 

ME, R$430,75; CENTER DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

ME, R$169,05; CEREALISTA GIRASSOL EIRELI, R$121.327,61; JONATAM 

WUILIAM MOCELIN E CIA LTDA EPP, R$1.699,57; L S DE ALMEIDA, 

R$360,00; MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI, R$99.214,52; MARCELO 

ROMANOSKI ME, R$988,05; MECÂNICA E AUTO PEÇAS ANNA VITÓRIA 

LTDA, R$17.166,91; MENIN E CIA LTDA ME, R$1.450,00; MUTUM IND. COM. 

ARM. E BEN. DE CEREAIS E OLEAG. LTDA, R$222.235,11; PITERPLUS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, R$113,90; 

SERRALHERIA HOFFMANN EIRELI, R$20.200,00; SUPER FREIOS LTDA, 

R$1.370,34; SUPORTE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, R$3.025,61; 

TAIAMÃ PNEUMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA ME, R$4.046,88. CELEIRO 

ARMAZÉNS GERAIS LTDA: CLASSE II (GARANTIA REAL): BANCO DO 

BRASIL S/A, R$7.362.397,97; CLASSE III (QUIROGRAFÁRIA): BANCO DO 

BRASIL S/A, R$3.234.133,95; FACCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA. - 

EPP (CEREALISTA FACCIO LTDA): CLASSE I (TRABALHISTA): CLEITON 

RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, R$75.817,42; CLASSE III 

(QUIROGRAFÁRIA): BANCO DO BRASIL S/A, R$2.910.856,22; PONTUAL 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, R$107.574,55. 

Despacho/decisão: “O plano de recuperação judicial deve ser 

apresentado no prazo de 60 dias, na forma do art. 53, sob pena de 

convolação da recuperação judicial em falência. Com a apresentação do 

plano, expeça-se o edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da 

Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 dias para as objeções, devendo as 

Recuperandas providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do 

edital, inclusive em meio eletrônico, bem como o recolhimento das custas 

para publicação. Caso ainda não tenha sido publicada a lista de credores 

pelo administrador judicial, a legitimidade para apresentar tal objeção será 

daqueles que já constam do edital das Devedoras e que tenham postulado 

a habilitação de crédito. Publicada a relação de credores apresentada pelo 

administrador judicial (art. 7º, § 2º), devidamente individualizada para cada 

uma das sociedades litisconsortes, eventuais impugnações (art. 8º) e/ou 

habilitações retardatárias deverão ser interpostas pelo peticionamento 

eletrônico inicial, por dependência ao processo principal, nos termos do 

Comunicado n.º 219/2018, e não deverão ser juntados nos autos 

principais (art. 8º, parágrafo único). Em relação à forma de contagem dos 

prazos, informo que será observado o teor da decisão proferida 

recentemente (abril/2018) pelo STJ no REsp 1699528, segundo o qual 

todos os prazos estabelecidos pela Leinº.11.101/05 devem ser contados 

em dias corridos, não se aplicando ao microssistema da insolvência 

empresarial as disposições relativas a esse Código de Processo Civil de 

2015. Nesse sentido, todos prazos da Lei n. 11.101/2005, inclusive os 

recursais, por se tratar de microssistema próprio e da legislação de 

insolvência possuir natureza bifronte, serão contados em dias corridos, 

assim como os prazos de apresentação do plano e de proteção do stay 

period. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.” Advertências: O Plano de Recuperação Judicial e a Relação 

de Credores poderão ser encontrados também no site da Administradora 

Judicial (www.dux.adm.br). A documentação que fundamentou a 

elaboração da Relação de Credores encontra-se à disposição dos 

credores, devedoras e do Ministério Público, perante a Administradora 

Judicial. Os interessados deverão fazer solicitação através dos e-mails 

alexandry@dux.adm.br e/ou contatomt@dux.adm.br, indicando os 

documentos que pretendem ter acesso, de modo que sejam 

disponibilizados também de forma eletrônica. Demais disso, quaisquer 

questionamentos e dúvidas poderão ser esclarecidos por e-mail, telefone 

ou pessoalmente, no escritório da Administradora Judicial, sito à Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, Sala 603, Ed. American 

Business Center, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, Cuiabá-MT, 

telefones: (65) 3027-7209 e (65) 3027-7219, neste último caso, através de 

agendamento prévio. Os credores, o Comitê, as devedoras ou seus 

sócios e o Ministério Público terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para 

apresentar diretamente ao juízo suas impugnações quanto aos créditos 

supramencionados (art. 8º, caput, da lei 11.101/05). Qualquer credor 

poderá manifestar ao juiz, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, objeção ao 

plano de recuperação judicial apresentado pelas devedoras (art. 55, 

caput, da lei 11.101/05). E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, MILENE ARISSAVA VILELA, Gestora Judiciária digitei. NOVA MUTUM, 

12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. · No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. · No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. · 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. · 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002127-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. A. R. (AUTOR(A))

ISABEL ALVES PORTO RAIMUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOUGLAS DA SILVA MOTTA OAB - RO7944 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Processo impulsionado com a prolação do ato processual adequado, 

contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da 

CNGG/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em 

segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”. Nova Mutum,18 de março 

de 2020. MILENE ARISSAVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90980 Nr: 546-52.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesio Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 125, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100865 Nr: 716-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquiria de Souza, João Evangelista Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110906 Nr: 6462-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE SOUSA PEREIRA - ME, 

Alexandre de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 89/90, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114060 Nr: 766-79.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER KROESSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 33, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115632 Nr: 1627-65.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP, 

Rafael Piva Battaglini, Renato Alves de Freitas, Jaber Felipe de Quadros 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GABRIELA GEHLEN - 
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OAB:19506/O, Amanda Gabriela Gehlen - OAB:MT 19.506, Antonio 

Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, DAVID GARON CARVALHO - OAB:19440/O, David 

Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual, em desfavor do Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda – Epp, 

Rafael Piva Battaglini, Jaber Felipe de Quadros Silva e Renato Alves de 

Freitas, lastreada na Certidão de Dívida Ativa acostada às fls. 06/07v.

 Os Executados Renato Alves de Freitas e Rafael Piva Battaglini 

apresentaram Exceção de Pré-Executividade às fls. 25/33 e 70/74 com 

documentos de fls. 35/69 e 75/101, alegando, em síntese, na primeira, 

atribuição ilegal de responsabilidade pessoal por débitos da pessoa 

jurídica, em relação a Renato, bem como a sua ilegitimidade passiva e a de 

Rafael Piva Battaglini, em razão de os desligamentos dos próprios serem 

anterior ao fato gerador.

A parte Exequente impugnou às fls. 104/111.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório. Fundamento e Decido.

 Pois bem.

A Exceção de Pré-Executividade é incidente processual destinado às 

hipóteses excepcionais de inexistência ou flagrante nulidade do título 

executivo, ou falta de pressupostos processuais ou condições da ação.

Segundo a lição de Araken de Assis:

“A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: 

havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está 

prescrita ou outros casos de extinção absoluta.” (ASSIS, Araken. Manual 

da execução. 11 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 

1.072).

Trata-se de incidente criado para permitir ao devedor oposição à 

execução com o fito de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o 

Juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal 

e regular prosseguimento da ação de execução.

Ou melhor, esta só se mostra passível de acolhimento se respeitar dois 

pressupostos: a) deve ser a matéria suscitada de ordem pública, a qual 

pode ser conhecida de ofício pelo magistrado e b) e o vício atacado deve 

ser demonstrado de pronto, sendo inadmissível a dilação probatória, 

conforme preconiza o Enunciado 393 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça.

 Nessa senda, tratando-se de matéria de ordem pública, qual seja a 

existência de uma condição da ação executiva (legitimidade da 

Executada), cabível a exceção de pré-executividade.

 Por guardar similitude ao tema versado, colacionam-se os julgados a 

seguir:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE FUNDO DE 

COMÉRCIO. REDIRECIONAMENTO. 1. A exceção de pré-executividade 

manejada trouxe como fundamento exclusivo a decadência do crédito 

tributário e a ilegitimidade passiva, matérias de ordem pública que podem 

ser conhecidas por meio do referido incidente, desde que não demandem 

dilação probatória, como na hipótese. 2. Considerando-se ter havido 

transferência de fundo de comércio, deve-se realizar um cotejo ente o 

momento da referida transferência e o dos fatos geradores. Havendo 

tributos com fatos geradores anteriores à transferência, resta hígida a 

legitimidade da empresa executada originária para figurar no polo passivo 

da execução fiscal, já os fatos geradores posteriores não são devidos 

pela primeira sociedade comercial, devendo ser extinta a execução fiscal 

quanto a eles. 3. O pedido da Fazenda de redirecionamento do feito para o 

sócio- gerente fundou-se no simples fato de a empresa executada não ter 

sido encontrada quando da citação por carta AR (devolvido com a 

indicação "mudou-se"), o que não é suficiente, conforme a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1.129.484/SP, REsp 

1.075.130/SP). 4. Apelação parcialmente provida.” (TRF-4 - AC: 

50381864420134047100 RS 5038186-44.2013.4.04.7100, Relator: 

ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 

26/09/2018, PRIMEIRA TURMA) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE ACOLHE A 

"EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE" E DECRETA A EXCLUSÃO DE 

SÓCIO-COTISTA DO POLO PASSIVO DA EXECUCIONAL. 

RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS PELO DÉBITO. EXEGESE DO 

ART. 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE GERENTE OU DIRETOR DA EMPRESA 

À ÉPOCA DOS FATOS QUE INDUZIRAM O REDIRECIONAMENTO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE FORMA ADEQUADA. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não sendo 

comprovada a qualidade de gerente ou diretor do integrante do quadro 

societário, obsta-se a responsabilização pela dívida tributária da empresa 

executada, nos moldes do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. 

( T J - S C  -  A I :  4 0 1 5 3 2 4 2 6 2 0 1 7 8 2 4 0 0 0 0  C h a p e c ó 

4015324-26.2017.8.24.0000, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 

11/06/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

Pois bem.

 Na hipótese dos autos, resta incontroverso que os Executados Renato 

Alves de Freitas e Rafael Piva Battaglini se retiraram da sociedade 

empresária na data de 25.11.2011 (fls. 77/78).

 Lado outro, constata-se que o primeiro fato gerador que deu origem aos 

débitos fiscais inseridos no título executivo operou-se no mês 08/2011 (fl. 

08v), ou seja, anterior à retirada dos sócios Renato e Rafael.

A constituição definitiva do crédito tributário se deu na data de 17.07.2013.

Nesse ponto, convém assinalar que, nos termos da legislação civil, o sócio 

retirante é responsável pelas dívidas contraídas pela sociedade até o 

prazo de dois anos contados da averbação da alteração do contrato 

social pela junta comercial, abrangendo apenas as obrigações anteriores 

à sua retirada, bem como as obrigações posteriores, conforme se extrai 

do disposto no artigo 1.003, parágrafo único, e no artigo 1.032, ambos do 

Código Civil.

 Nesse sentido:

 “APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

DE REGRESSO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SOCIEDADE LIMITADA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. DESLIGAMENTO REGULAR DO 

SÓCIO MEDIANTE DEVIDO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RETIRANTE. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. A responsabilidade dos sócios em uma 

sociedade limitada, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, é restrita ao 

valor de suas quotas, de forma que todos os sócios devem responder 

solidariamente pela integralização do capital social, podendo responder 

com patrimônio particular, nos casos previstos em lei. 2. O sócio retirante 

é responsável pelas dívidas contraídas pela sociedade até o prazo de dois 

anos contados da averbação da alteração do contrato social pela junta 

comercial, abrangendo apenas as obrigações anteriores à sua retirada, 

bem como as obrigações posteriores, conforme se extrai do disposto no 

artigo 1.003, parágrafo único, e no artigo 1.032, ambos do Código Civil. 3. 

Sentença reformada em parte. Ônus de sucumbência redimensionados. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078245081, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz 

Grassi Beck, Julgado em 26/09/2018)” (TJ-RS - AC: 70078245081 RS, 

Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 26/09/2018, Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2018).

Logo, considerando que o prazo previsto no artigo 1.032 possui como 

termo inicial o dia da averbação da alteração do contrato social, do dia 

25.11.2011 até a constituição definitiva do crédito (17.07.2013) houve um 

transcurso de 01 (um) ano e 09 (nove) meses.

Patente, destarte, a legitimidade passiva dos Excipientes.

 Ocorre que, embora o Executado Renato Alves de Freitas figurasse como 

sócio à época do fato gerador, os documentos de fls. 38/67 dão conta de 

que se tratava de sócio cotista sem poder de gerência e administração. 

Tais fatos não foram objeto de impugnação especificada da parte 

Exequente.

Ou melhor, a ausência de qualidade de gerente ou diretor do integrante do 

quadro societário, obsta-se a responsabilização pela dívida tributária do 

Executado Renato, nos moldes do art. 135, inciso III, do Código Tributário 

Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado sobre o 

tema:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 

FISCAL A SÓCIO QUOTISTA SEM PODERES DE GERÊNCIA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A 

jurisprudência desta Corte entende que o integrante de sociedade por 

cotas de responsabilidade limitada, sem função de gerência, não pode ser 

responsabilizado por dívidas tributárias contraídas pela sociedade, ainda 

que esta tenha se dissolvido irregularmente (REsp 808.386/SP, Rel. Min. 

CASTRO MEIRA, DJ 26.2.2007). 2. Hipótese em que o Tribunal local 
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consignou expressamente que a agravada, apesar de sócia, não exercia 

a administração ou gerencia da empresa executada. 3. Logo, não se trata 

de reexame de provas, mas sim de revaloração do conjunto 

fático-probatório delineado no acórdão atacado. 4. Agravo Regimental do 

ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 791728 SP 2015/0241669-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/08/2018) (Destaquei)

Nesse ponto, convém registrar, para que não pairem dúvidas, a inclusão 

do sócio cotista e eventual responsabilização pessoal somente se 

justificaria em sociedade limitada de pessoas ou no caso de falência, o 

que não é o caso dos autos.

Ora, da leitura do contrato social de fls. 38/41 é possível notar que se está 

diante de sociedade limitada de capital, sendo que a empresa continua 

exercendo as suas atividades normalmente, inexistindo no feito qualquer 

indicação de que ela esteja em processo de falência. A parte Exequente 

não apresentou impugnação especificada quanto a isso.

Por oportuno:

“Art. 134 (CTN). Nos casos de impossibilidade de exigência do 

cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem 

solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões 

de que forem responsáveis:

(...)

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.”

“Como os sócios da em nome coletivo, os da por cotas, também, e com 

acerto de cotistas chamados, respondem solidariamente pelas obrigações 

e dívidas sociais. Aqueles, ilimitadamente. Estes limitadamente, até o 

montante do capital social. Esta responsabilidade, todavia, apura-se em 

caso de falência. Só nesse caso. Fora dele não”. (STF - 1ª. Turma, RE 

21.742-SP, RDM, vol. 8º., p. 148)

Assim, uma vez comprovado nos autos que Rafael Piva Battaglini, na data 

do fato gerador, fazia parte dos quadros da empresa como sócio-gerente, 

e sabendo que à época da constituição definitiva do crédito ainda não 

tinha transcorrido o prazo de 02 (dois) anos previsto no artigo 1.032 do 

Código Civil, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

 Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de Renato Alves de 

Freitas, ante a sua qualidade de sócio cotista na sociedade limitada de 

capital.

 Ante ao exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade oposta por 

Renato Alves de Freitas às fls. 25/33 e, em consequência, DETERMINO a 

exclusão do próprio do polo passivo da presente execução fiscal e da 

Certidão de Dívida Ativa de fls. 06/07.

 Lado outro, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade oposta por Renato 

Alves de Freitas e Rafael Piva Battaglini às fls. 25/33.

Intime-se a parte Exequente, mediante remessa dos autos, para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, proceder com a retificação do título executivo, 

excluindo o nome de Renato Alves de Freitas do campo de 

“corresponsáveis” e manifestar requerendo o que entender de direito.

Proceda-se a serventia com as baixas e expedições necessárias junto ao 

Sistema Apolo e a capa dos autos da presente execução.

ORDENO a baixa dos gravames inseridos nos veículos do Executado 

Renato Alves de Freitas e o levantamento dos valores de fls. 97, 100 e 

101, todavia, CONDICIONADOS à preclusão da presente decisão e/ou do 

recebimento de recursos interpostos pelo Executado sem a atribuição de 

efeito suspensivo, devido ao grande valor bloqueado, dissídio 

jurisprudencial sobre a matéria e possibilidade de irreversibilidade da 

medida em relação ao Executado.

 Condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do 

procurador do Executado Renato Alves de Freitas, nos termos do art. 85, 

§3º, do CPC.

 Anote-se que são devidos honorários na hipótese de acolhimento da 

exceção e consequente exclusão do excipiente do polo passivo da 

execução.

 Nesse sentido decide o E. STJ:

 “(...) EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE FOI ACOLHIDA, PARA O FIM DE 

EXCLUIR PARTE EXECUTADA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, são devidos 

honorários advocatícios em favor do advogado da parte excipiente, na 

hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, com a 

exclusão dessa parte do pólo passivo da execução (...).” (STJ - AREsp: 

1299676 MS 2018/0124858-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2018).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9599 Nr: 6-63.2000.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fontana & Oliveira Ltda, Marilene Fontana 

Silva, Maurício Roque de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerida, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 61, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35131 Nr: 1450-87.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Morais Gianoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando a vedação a decisão surpresa prevista no 

artigo 10 do CPC, intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, manifeste-se acerca da Exceção de Pré-Executividade de fls. 

75/85, bem como sobre o Auto de Penhora e Avaliação de fls. 69/73 e o 

petitório e documentos de fls. 88/102.

Por corolário, proceda-se a serventia com a remessa dos autos à 

Fazenda Pública Estadual.

Após, autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38174 Nr: 1169-97.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Oliveira Gonçalves, Nilza Aparecida 

Paulini Gonçalves, Delcio Raimundi, Alceu Mognon, Josefina Paulini 

Raimundi, Ivani Belloni Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504, Selia Borges de Morais - OAB:MT 10.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Sem adv. - 

OAB:1

 Vistos, etc.

Ante a juntada de cálculo à fl. 199, intime-se a exequente para o que 

entender de direito em 15 (quinze) dias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42069 Nr: 1436-35.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Ablair Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:18099, Willian José de Araújo - OAB:MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para 

manifestar-se sobre a proposta de honorários periciais apresentada às 

fls. 102/114, em 5 (cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53509 Nr: 1012-85.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conexão Comércio de Insumos Agrícolas, 

Tatianni Correia Carnelocci Silva, Fabiano de Oliveira Silva, Mauricio 

Carnelocci, Angelo Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Em tempo, considerando a existência de valores bloqueados, que, embora, 

num primeiro momento, superiores, a liberação das quantias somente 

poderia ser efetivada no caso de apresentação de acordo reconhecendo 

a dívida cobrada.

Ocorre que a parte Executada, na petição de fl. 60, apesar de afirmar que 

a Sra. Marlene Correia Carnellocci irá arcar com os débitos da execução, 

tal situação só tem a demonstrar que a exigibilidade do crédito tributário 

ainda continuará a ser discutido nos presentes autos, inexistindo, 

portanto, segurança para que este Juízo proceda com o levantamento do 

excedente sem antes ouvir a parte Exequente.

Ou melhor, não há nos autos valores bloqueados/depósitos em nome da 

Sra. Marlene, sendo que a legalidade de todas as quantias penhoradas se 

encontram discutidas neste feito, se os argumentos do advogado forem 

acolhidos a execução continuará inadimplida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 17 de março de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53509 Nr: 1012-85.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conexão Comércio de Insumos Agrícolas, 

Tatianni Correia Carnelocci Silva, Fabiano de Oliveira Silva, Mauricio 

Carnelocci, Angelo Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, existindo indícios sobre a retirada de sócios (fls. 62/77), 

intime-se o advogado subscritor do petitório de fl. 60 para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar certidão específica da junta comercial, com a 

informação do tempo de participação de cada um dos sócios que se 

desligaram da empresa.

 Sobrevindo a juntada dos documentos retro, considerando a vedação a 

decisão surpresa prevista no artigo 10 do CPC, intime-se a parte 

Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o que entender 

de direito.

Por corolário, postergo a análise do pedido de levantamento dos valores 

para após a manifestação do Exequente.

Em seguida, autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73818 Nr: 2327-17.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zarsul Comércio e Representação Ltda - ME 

(Casa do Produtor Mutum), Francisco Zardo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fl.50, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86767 Nr: 2951-95.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE IZABEL FERRON PAVAN, Michel 

Garaffa, Fabiane Izabel Ferron Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48674 Nr: 4075-89.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvin Soupinski, Lidia Gelinski Soupinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Sementes e Máquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147, Sem adv. - OAB:1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson José da Silva Junior - 

OAB:MT 18.593

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 270, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete Maria Rosa Kolodziej

Gestora Judicial - CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93506 Nr: 2169-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Aparecida de Alcantara, Felipe Alcantara 

Torquato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:MT 
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7.413, Leonardo Sulzer Parada - OAB:MT 11.846-B

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

fique ciente da petição de fls. 211, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 131529 Nr: 3343-93.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS, LGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após o traslado da sentença proferida nos autos em apenso para estes 

autos, em atenção aos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora e, após, o Ministério Público para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste acerca da perda do objeto da presente ação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110337 Nr: 6114-15.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:SP 357.602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Americano D'Ambrosio 

Junio - OAB:SP 101.731, Cristina Maria Rodriguez Donadio - OAB:SP 

127.344

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 57, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 119926 Nr: 3609-17.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 Diante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de medida 

de proteção, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para fins de: I.DECLARAR a perda do poder familiar da requerida 

MERIELE LÍDIA SILVA em relação às filhas Anna Sophia da Silva e Camilla 

Victorya da Silva, nos termos do art. 1635, V, c/c o art. 1638, II, ambos do 

Código Civil, em consonância com a disposição dos arts. 22 e 24 da Lei n° 

8.069/90;II.DETERMINAR que seja oficiado ao respectivo Cartório de 

Registro Civil em que as infantes Anna Sophia da Silva e Camilla Victorya 

da Silva foram registrados, para fins de proceder com a averbação desta 

sentença, em consonância com o disposto no art. 163, parágrafo único, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente;III.DETERMINAR a inscrição do 

nome das crianças Anna Sophia da Silva e Camilla Victorya da Silva nos 

cadastros de crianças aptas à adoção;IV.CONFIRMAR as decisões 

proferidas às fls. 157/160 e 256/258;Determino as comunicações de estilo 

nos moldes do determinado na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.Sem custas, nos 

termos do art. 141, § 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

incabíveis honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público, à 

Advogada Dativa, ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Nova Mutum/MT, ao CREAS e à coordenadora do Lar dos 

Girassóis.Com o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, 

expeçam-se as respectivas certidões de crédito aos advogados dativos 

e, em seguida, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93662 Nr: 2253-55.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Nogueira Brioni, Viviane Nogueira Brioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Vicente dos Santos, Dijalma Anizio 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que até a presente data não houve a publicação do 

decisão de fls. 73, IMPULSIONO os presentes autos à expedição de 

matéria à imprensa para republicação da referida decisão, in verbis: 

"Vistos, etc.Tendo em vista a declaração de suspeição nos autos, 

intimem-se as partes para que, querendo, se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias, em atenção aos Princípios do Contraditório e da Ampla 

Defesa.Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

imediatamente conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99847 Nr: 124-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, 

Natanayne de Oliveira Pereira - OAB:23426/0, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte credora/autora para providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a averbação do termo 

de penhora no ofício imobiliário competente, independentemente de 

mandado judicial (CPC, art. 844).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80799 Nr: 3891-94.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELOR SCUSSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - OAB:MT 

5091-B, Alexandre Augusto Forcinitti Valera - OAB:PR 59.572-A, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12.208-A, THIAGO GUARDABASSI 

GUERRERO - OAB:320490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 
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para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 135, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Marlete M R Kolodziej

Gestora CAA

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010569-52.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MADPAR IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIANE DECEZARO FRONZA (EXECUTADO)

MARLONEI LUIZ FRONZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010569-52.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.419,32 ESPÉCIE: 

[Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MADPAR IND. E COM. DE 

MOVEIS LTDA - ME Endereço: Rua ACUCENAS, 19, W, DISTRITO 

INDUSTRIAL SUL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA 

MUCHAGATA - PR74539 POLO PASSIVO: Nome: MARLONEI LUIZ 

FRONZA Endereço: Avenida PORTO ALEGRE, 242, MORADA DO SOL, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: GRACIANE DECEZARO FRONZA 

Endereço: Avenida PORTO ALEGRE, 242, MORADA DO SOL, SORRISO - 

MT - CEP: 78890-000 Senhor(a): MADPAR IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - 

ME Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca do 

AR/Mandado/Carta Precatória (cumprimento negativo) juntado retro, para 

que se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. 

NOVA MUTUM, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-67.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000593-67.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 29/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 18 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-52.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000594-52.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 29/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 18 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-89.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA VELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000598-89.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ADRIANA DA 

SILVA VELOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 06/05/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-20.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA SCARTEZINI VISOVATI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO ROSA DE JESUS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000137-20.2020.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.617,49 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: SILVIA SCARTEZINI VISOVATI & CIA LTDA - ME Endereço: 

Avenida Perimetral das Samambaias, 884, w, Reserva Técnica, NOVA 
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MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

WALLISON KENEDI DE LIMA - MT0016704A POLO PASSIVO: Nome: 

MARCIO ROBERTO ROSA DE JESUS Endereço: AVENIDA HUET BACELAR, 

161, VISÓTICA, JOÃO RAMALHO - SP - CEP: 19680-000 Senhor(a): 

SILVIA SCARTEZINI VISOVATI & CIA LTDA - ME Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 29/04/2020 Hora: 16:40 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001330-41.2018.8.11.0086. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO REIS DA 

SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento 

da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela reclamada, 

para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em indenização por 

ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, sendo 

dispensável a realização de perícia, inclusive entendo que os elementos 

probatórios juntados nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Assim, rejeito a preliminar em epígrafe. Passo a análise do 

mérito. Raimundo Nonato Reis da Silva ingressou com a presente Ação de 

Desconstituição de Dívida cumulado com Reparação por Danos Morais 

com Tutela de Urgência em face de Renova Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S.A, relatando que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de 

débitos que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. A parte Reclamada, em sua peça de bloqueio, assevera 

que firmou Contrato de Cessão de Direitos Creditórios com a Caixa 

Econômica Federal, sendo totalmente legítima a cobrança e a negativação 

perpetrada. Segundo informa a Reclamada em sua defesa, os débitos 

tratados no presente processo são referentes a movimentação de conta 

corrente e ao uso de cartão de crédito da bandeira mastercard. Todavia, 

as alegações da Reclamada não subsistem. Por mais que a cessão de 

crédito tenha sido demonstrada no processo, o mesmo não poder ser dito 

a respeito da contratação originária entre a parte Autora e o Banco 

cedente. Não existe no processo nenhum documento que demonstre a 

contratação dos serviços bancários prestados pelo Banco Cedente, 

documento este imprescindível para o amparo das alegações da Ré. A 

inadimplência da parte Autora também não restou suficientemente 

demonstrada, pois não existem provas que a parte Autora tenha 

movimentado a suposta conta corrente ou utilizado o cartão de crédito. 

Cabe salientar que a comprovação da relação jurídica existente entre a 

parte Autora e o Banco cedente é essencial para acolhimento das 

alegações da parte Reclamada, o que não ocorreu no caso em epígrafe. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o 

dever de demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de 

crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, 

ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no 

montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem 

como o cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. 

A verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual e do débito, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude dos débitos que 

pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram comprovados 

serem de sua responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
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existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Analisando o extrato de 

negativação trazido pela Reclamada (id. 13948064), observa-se que a 

parte Autora possui outra restrição que não foi analisada no presente 

processo que deverá ser levada em consideração na quantificação do 

dano moral. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no 

patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ademais, tal valor se afigura justo ao considerar o longo período em que o 

nome do Reclamante esteve com restrição, bem como ante a sua demora 

em procurar meios de recuperar o crédito na praça e, principalmente, 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente 

os débitos objeto das inscrições restritivas e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo

3ª Vara

Portaria

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o Novo Coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito 

da Cadeia Pública MunicipaL

A Excelentíssima Senhora Juiza de Direito da Vara das Execuções Penais 

da Comarca de Nova Mutum, Dra. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, no 

uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO que esta Magistrada exerce função de corregedora da 

Unidade Prisional desta cidade de Nova Mutum; bem como as atribuições 

previstas na Lei de Execução Penal e Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso, além das determinações 

contidas na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020 do CNJ e na 

Portaria Conjunta 247, de 16 de março de 2020, expedida pelo Presidente 

do Tribunal de Justiça de Mato

Grosso;

CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em 

relação ao novo coronavirus pela Organização Mundial de Saúde, de 11 

de março de 2020, a Declaração de Emergência de Saúde Publica de 

Importância Internacional da Organização Mundial de Saúde OMS, em 11 

de março de 2020 e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional - ESPIN, veiculada em 04 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO que a manutenção da saúde de pessoas privadas de 

liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e que uma situação de 

contaminação em grande escala no sistema prisional produz impactos 

para a segurança e saúde pública de toda população,

extrapolando os limites intramuros;

CONSIDERANDO o alto índice de transmissibilidade do novo coronavirus e 

o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos 

prisionais diante dos fatores de aglomeração de pessoas, insalubridade 

do local, dificuldade de adquirir produtos mínimos de higiene, dentre 

outros; CONSIDERANDO a necessidade de se resguardar a saúde de 

todos agentes públicos do sistema prisional e de seus familiares, bem 

como das pessoas privadas de liberdade e de seus familiares, a fim de se 

evitar o ingresso do vírus na Unidade prisional, reduzir os riscos 

epidemiológicos e a consequente contaminação do vírus em grande 

escala; RESOLVE: Art. 1° - Suspender, em caráter provisório e 

emergencial, integralmente as visitas aos presos provisórios e 

reeducandos que se encontram custodiados na Cadeia Pública de Nova 

Mutum/MT, exceto as visitas de advogados e do Defensor Público, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação. §1° - Fica 

mantida a autorização para que os alimentos, medicamentos, vestuário e 

itens de higiene e limpeza, trazidos pelos visitantes, sejam fornecidos às 

pessoas privadas de liberdade, desde que obedecidas as especificações 

já vigentes quanto aos itens permitidos pela SESP; Art. 2° - Suspender o 

trabalho extra-muros de todos os reeducandos, assim como seus 

contratos de trabalho, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de 

eventual prorrogação; Art. 32 - Determinar ao Diretor e à equipe médica e 

de enfermagem da Cadeia Pública que, no prazo mais breve possível, 

forneçam as informações necessárias para a população carcerária 

acerca do Covid-19, e os orientem sobre a necessidade das presentes 

medidas como forma de resguardar a vida de todos que lá se encontram; 

bem como sobre a importância dos cuidados de higiene e prevenção; Art 

49 - Determinar que o Diretor da cadeia pública destine local específico na 

unidade a fim de manter em quarentena, de pelo menos 14 dias, presos 

que ingressem na unidade nos próximos 30 dias, após passarem por 

audiências de custódia, ou quando homologado o flagrante, bem como em 

razão de cumprimento de mandado de prisão provisórja ou definitiva; §12 - 

Deverá a equipe de saúde da unidade destinar cuidados específicos aos 

presos em quarentena, para que caso apresentem sintomas, recebam 

atendimento médico necessário, com a promoção das notificações 

devidas em caso de suspeita do Covid-19; §22 - Em caso de confirmação 

da hipótese do Covid-19, deverá a direção da Unidade promover a 

imediata separação dos demais presos da quarentena, bem como informar 

o Juízo, com a máxima urgência; Art. 52 - Determinar que todos os 

advogados, Defensores Públicos, agentes penitenciários, oficiais de 

justiça e demais pessoas que tenham que ingressar na Cadeia Pública 

utilizem máscaras, luvas e procedam a higienização necessária com álcool 

gel 70%, desde que disponíveis, a fim de evitar o ingresso do vírus na 

Unidade; Art. 62 - Ficam vedadas permutas e recambiamentos, salvo 

decisão judicial em casos específicos; Art 72 - Encaminhe-se cópia desta 

Portaria para a Corregedoria Geral da Justiça, ao GMF/TJMT, a Secretaria 

de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, ao Ministério Público, a 

Fundação Nova Chance, a COMUSERV, a Metálica Metalúrgica CHE, a 

Defensoria Pública, a Subseção local da OAB, ao Diretor da Cadeia Pública 

de Nova Mutum/MT e ao Conselho da Comunidade. Art. 82 - A publicação 

desta ficará a cargo da Secretaria da 3 Vara Criminal e da Direção da 

Cadeia Pública Municipal que deverá afixar cópia desta portaria em local 

visível em suas dependências, sem prejuízo de informação verbal. Art. 92 

- Esta portaria entra em vigor em 19 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133707 Nr: 4593-64.2019.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LZdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Curvo Rondon - 

OAB:MT 11.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Teresa Cavendish - 

OAB:SP 286.824, Jose Roberto Cacciaguerra - OAB:SP 35.466

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135156 Nr: 5332-37.2019.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Taiana Orsi - OAB:25337/MT, Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Ferreira de Arruda 

- OAB:MT 27.003, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Dessa forma, colhe-se dos autos que a vítima não compareceu em Juízo 

informando modificação desta situação, permitindo inferir, portanto, que a 

medida protetiva deve permanecer em vigor, sobretudo pela palavra 

pessoal daquela, que, em situações dessa natureza, exigem especial 

atenção.Nesse sentido, Cito:AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR - 

AMEAÇAS RELATADAS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - IMPORTÂNCIA 

DA PALAVRA DA VÍTIMA - NECESSIDADE DE IMPEDIR NOVAS AMEAÇAS 

E ATÉ MESMO AGRESSÕES - MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Constatado que a 

medida cautelar de afastamento poderá trazer equilíbrio às partes, a evitar 

contendas maiores, capazes de gerar outras ameaças e até mesmo 

futuras agressões, mormente diante dos relatos da vítima, que assumem 

distinta importância em situações dessa espécie, deve ser mantida a 

decisão que a fixou. 2) Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TJAM. Processo Nº 0001547-61.2016.8.03.0000, Relator 

Juiz Convocado LUCIANO ASSIS, CÂMARA ÚNICA, julgado em 25 de 

Outubro de 2016).Isto posto, não vislumbro a ocorrência de nenhum fato 

novo a fim de que a decisão que deferiu as medidas protetivas em favor 

da vítima sejam revogadas, pelo que, ao menos neste momento, as 

MANTENHO, nos exatos termos da decisão que as deferiu.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 106935 Nr: 4413-19.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Eugenio Motta de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fernando Motta Bonin - 

OAB:SP 331.254

 Vistos.

Considerando que nem o réu e nem seu defensor, apesar de intimados 

não compareceram ou justificaram suas ausências, entende-se pelo 

desinteresse na proposta de suspensão condicional do processo. 

Ademais, nos termos do art. 367 do CPP, DECRETO a revelia do réu Luis 

Eugenio Motta de Siqueira, para o efeito de dispensar sua intimação 

pessoal para os próximos atos do processos.

Intime-se o advogado constituído para oferecer resposta à acusação no 

prazo legal.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000686-92.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA CONCEICAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000686-92.2019.8.11.0012 REQUERENTE: ABADIA CONCEICAO 

MARTINS REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS e outros Vistos. Cuidam os autos de [Pensão por 

Morte (Art. 74/9)], ajuizada por ABADIA CONCEICAO MARTINS em face de 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e 

outros, todos devidamente qualificados nos autos. Conforme se infere do 

encarte processual, o procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido 

respeitados os princípio do devido processo legal e do contraditório e 

ampla defesa. Apresentada a contestação, e por consectário, a réplica, 

os autos vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o 

feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a existência dos requisitos preenchidos 

para o recebimento do benefício previdenciário ora pleiteado. Em que pese 

a parte autora já ter especificado as provas que pretende produzir, 

apresentando rol de testemunhas, deixo de designar audiência instrutória, 

por ora, em virtude da Portaria - Conjunta n° 247 do Poder Judiciário do 

Estado do Mato Grosso que determinou a suspensão de realizações de 

audiências pelo prazo de 15 (quinze) dias, como forma de prevenção ao 

contágio de grupos de riscos (idoso) pelo COVID-19. Aguardem-se os 

autos em cartório até que haja deliberação para desingar audiência. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 18 de março 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000305-84.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000305-84.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: DURVAL DA SILVA REQUERIDO: 2INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA para fins de concessão de aposentadoria por idade 

(rural), intentada por DURVAL DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos. Inicialmente, determino que a secretaria promova a 

retificação da conclusão dos autos, uma vez que consta como sendo 

"Execução Previdenciária" - o que não é o caso, pois ainda estamos em 

fase de conhecimento. Conforme se infere do encarte processual, o 

procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido respeitados os 

princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. 

Apresentada a contestação, e por consectário, a réplica, os autos 

vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o feito. As partes 

são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Com efeito, diante 

da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido o o preenchimento dos requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário. Aguardem-se os autos em cartório até que haja o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias, conforme consta da 

Portaria-Conjunta n° 247 do Tribunal de Justiça do Estado que determinou 

a suspensão de audiências com intuito de minimizar os riscos de 

contaminação do COVID-19. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 18 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000192-33.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000192-33.2019.8.11.0012. 
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AUTOR(A): JAIRA GONCALVES MARTINS REU: VILMON SOARES DE 

SOUZA Vistos. No caso, considero a necessidade imperiosa de 

realização de audiência instrutória, contudo, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através da Portaria-Conjunta n° 247 suspendeu 

atos e prazos processuais, inclusive a realização de audiências como 

medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19. Desta forma, 

permaneçam os autos em cartório até o decurso do prazo previsto. Após, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 120548 Nr: 583-68.2020.811.0012

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDAIR RODRIGUES RUFATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALHA BATISTA SILVA, LUCIMEIRE ROSA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEOVANE CORREA DA SILVA - 

OAB:52.582-PR, WILLIAN BENINI - OAB:41.409-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para 

processar e julgar a presente ação, e nos termos do art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Por consequência, 

determino o arquivamento do processo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se.Nova Xavantina/MT, 17 de março de 

2020.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96559 Nr: 6569-08.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSILENE LIMA PONTES, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.Em análise dos autos, em que pese o teor da 

decisão anterior, vejo que não há informações do CPF da parte requerida, 

o que impossibilita a realização de consulta via InfoJud. Assim, determino 

que seja realizada citação por meio de edital, conforme o art. 257, CPC. 

Intime-se e cumpra-se.Nova Xavantina/MT, 17 de março de 2020.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 17 de março de 2020

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 119209 Nr: 4885-77.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILA ROSA BUENO, WANDERSON GOMES 

ADORNO, CICERO CORDEIRO, JOAO BATISTA ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20.655, LARISSA ALVES MOREIRA - OAB:20655/O

 [...].Assim, acolho os pleitos do Ministério Público e, desde já, determino o 

desmembramento do feito em relação ao réu Cícero Cordeiro. Em seguida, 

abra-se vista dos autos desmembrado para que o Ministério Público possa 

se manifestar.Retire-se de pauta a audiência outrora designada. Sem 

prejuízo, redesigno a audiência de instrução para o dia 17 de abril às 

13h00min. (hora local). Deverá a defesa técnica da ré Adila informar se 

aRé Ádila pretende acompanhar os atos processuais nesta Comarca, eis 

que se encontra presa na cidade de Cuiabá, e, caso negativo, se possui 

interesse em ser interrogada via Carta Precatória, devendo informar este 

juízo no prazo de 5 dias.Intime-se. Requisitem-se.Ciência ao Ministério 

Público e Defensoria Pública.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000256-09.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA NOIDORI LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA OAB - GO45920 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA Processos 1000256-09.2020.8.11.0012 1 – Se no 

prazo, o qual deverá ser certificado pelo(a) Sr(ª). Gestor(a) Judiciária(a), 

recebo os embargos para discussão, com fulcro no que dispõe o artigo 

919 do CPC c/c artigo 1º da Lei de Execução Fiscal (Recurso Repetitivo 

REsp 1272827-STJ). 2 – Consigno que entendo como relevantes os 

fundamentos esposados na inicial pelo executado, de modo que o 

prosseguimento da execução poderá lhe causar dano de difícil reparação 

e estando garantida a execução, atribuo o efeito suspensivo aos 

embargos, delineados pelo §1º do aludido artigo 919 devendo ser 

certificado nos autos de Execução nº 1001534-79.2019.8.11.0012. 3 – À 

parte embargada, para impugnar os embargos, em trinta dias. 4 – Intime-se 

e cumpra-se. Nova Xavantina, 18 de março de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE NOVA XAVANTINA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34381305

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-32.2019.4.01.3605

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEOPOLDO BREITENBACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000108-32.2019.4.01.3605 REQUERENTE: FLAVIO LEOPOLDO 

BREITENBACH REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Inicialmente, 

RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. 

DEFIRO o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, 

ante a evidente hipossuficiência econômica da parte requerente. No que 

tange ao mérito, impende destacar que a liquidação de sentença proferida 

em ações coletivas deve obedecer ao rito previsto no art. 509, II do CPC, 

uma vez que há a necessidade de alegar e provar fato novo, 

especialmente a titularidade do direito e a extensão do dando sofrido, eis 

que não foram objeto de específica apreciação nos autos da ação 

originária. Assim sendo, CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 

15 (quinze) dias apresente resposta. O procedimento observará o 

previsto no art. 511 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 18 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000310-72.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:
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MICHELE FREITAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Itamar Assis Silva (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000310-72.2020.8.11.0012 REQUERENTE: MICHELE FREITAS PEREIRA 

REQUERIDO: Itamar Assis Silva Vistos. Inicialmente,RECEBO a peça 

inaugural, porquanto preenchidos os requisitos legais. DEFIRO a 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Com 

efeito, CITE-SE a parte executada no endereço informado na exordial para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito alimentar 

em atraso, conforme planilha constante dos autos, incluindo-se as 

parcelas vincendas, comprovando o pagamento das parcelas 

supramencionadas ou justificando-as, em havendo impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de prisão civil, protesto, além da inscrição no cadastro 

de inadimplentes (art. 528, §1° e §3° do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Intime-se. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 18 de 

março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000295-06.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA DECISÃO Processo n.º: 1000295-06.2020.8.11.0012 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU REQUERIDO: 

ROBSON OLIVEIRA PRESTES Vistos. Analisando detidamente os autos 

verifico que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais respectivas, razão pela qual DETERMINO a sua intimação para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias EMENDE A INICIAL, trazendo à colação 

o comprovante de recolhimento da Guia de Arrecadação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Nova Xavantina, 18 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000314-12.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000314-12.2020.8.11.0012 REQUERENTE: ADIMAR FERREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: JOSE LUIS DA SILVA Vistos. Reclama a parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que não disporia 

de recursos para suportar as custas judiciais sem prejuízo da sua 

subsistência. Em que pese a norma processual consigne que alegação de 

hipossuficiência financeira presume-se verdadeira, é certo, por outro lado, 

que tal presunção é meramente relativa, comportando, portanto, prova em 

sentido contrário. É neste sentido, inclusive, o teor do art. 99, § 2º do CPC, 

que assim dispõe: "Art. 99 § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos". Com efeito, no caso dos autos, comparece a parte autora 

assistida por advogado particular, denotando assim privilegiada condição 

financeira, o que permite supor que não se enquadra no conceito de 

hipossuficiência financeira. Ademais, infere-se ainda dos autos que a 

causa envolve patrimônio substancial, o que dessume que a parte autora 

ocupa seleto lugar na pirâmide social, capaz, portanto, de suportar o ônus 

das custas processuais. Ante o exposto, forte em tais fundamentos, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias comprove 

a sua condição de miserabilidade ou promova a comprovação do 

recolhimento das cusats judicias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Rosário Oeste, 18 de março de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000686-92.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA CONCEICAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000686-92.2019.8.11.0012 REQUERENTE: ABADIA CONCEICAO 

MARTINS REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS e outros Vistos. Cuidam os autos de [Pensão por 

Morte (Art. 74/9)], ajuizada por ABADIA CONCEICAO MARTINS em face de 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e 

outros, todos devidamente qualificados nos autos. Conforme se infere do 

encarte processual, o procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido 

respeitados os princípio do devido processo legal e do contraditório e 

ampla defesa. Apresentada a contestação, e por consectário, a réplica, 

os autos vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o 

feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a existência dos requisitos preenchidos 

para o recebimento do benefício previdenciário ora pleiteado. Em que pese 

a parte autora já ter especificado as provas que pretende produzir, 

apresentando rol de testemunhas, deixo de designar audiência instrutória, 

por ora, em virtude da Portaria - Conjunta n° 247 do Poder Judiciário do 

Estado do Mato Grosso que determinou a suspensão de realizações de 

audiências pelo prazo de 15 (quinze) dias, como forma de prevenção ao 

contágio de grupos de riscos (idoso) pelo COVID-19. Aguardem-se os 

autos em cartório até que haja deliberação para desingar audiência. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 18 de março 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000305-84.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000305-84.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: DURVAL DA SILVA REQUERIDO: 2INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA para fins de concessão de aposentadoria por idade 

(rural), intentada por DURVAL DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos. Inicialmente, determino que a secretaria promova a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 701 de 1019



retificação da conclusão dos autos, uma vez que consta como sendo 

"Execução Previdenciária" - o que não é o caso, pois ainda estamos em 

fase de conhecimento. Conforme se infere do encarte processual, o 

procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido respeitados os 

princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. 

Apresentada a contestação, e por consectário, a réplica, os autos 

vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o feito. As partes 

são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Com efeito, diante 

da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido o o preenchimento dos requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário. Aguardem-se os autos em cartório até que haja o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias, conforme consta da 

Portaria-Conjunta n° 247 do Tribunal de Justiça do Estado que determinou 

a suspensão de audiências com intuito de minimizar os riscos de 

contaminação do COVID-19. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 18 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000579-82.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERNANDES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000579-82.2018.8.11.0012 REQUERENTE: ROSILENE FERNANDES DE 

FREITAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Cuidam os autos de Pensão por Morte, ajuizada por ROSILENE 

FERNANDES DE FREITAS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, todos devidamente qualificados nos autos. Conforme se infere do 

encarte processual, o procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido 

respeitados os princípio do devido processo legal e do contraditório e 

ampla defesa. Apresentada a contestação, e por consectário, a réplica, 

os autos vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o 

feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a existência dos requisitos preenchidos 

pela parte autora para o recebimento do benefício previdenciário. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação, caso 

requeriam a produção de prova oral mediante audiência de instrução e 

julgamento. Noxa Xavantina/MT, 18 de março de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-15.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIA MARIA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000480-15.2018.8.11.0012 REQUERENTE: ANESIA MARIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuidam 

os autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA para concessão do benefício de 

aposentadoria por idade (rural), ajuizada por ANESIA MARIA OLIVEIRA em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, todos devidamente 

qualificados nos autos. Conforme se infere do encarte processual, o 

procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido respeitados os 

princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. 

Apresentada a contestação, e por consectário, a réplica, os autos 

vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o feito. As partes 

são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Com efeito, diante 

da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência dos requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), 

bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas que 

deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 18 

de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-16.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA CARDOSO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000413-16.2019.8.11.0012 REQUERENTE: MARIA AMELIA CARDOSO DE 

PAULA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Cuidam os autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA de aposentadoria por Idade, 

ajuizada por MARIA AMELIA CARDOSO DE PAULA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, todos devidamente qualificados nos 

autos. Conforme se infere do encarte processual, o procedimento seguiu 

seu curso regular, tendo sido respeitados os princípio do devido processo 

legal e do contraditório e ampla defesa. Apresentada a contestação, a 

parte autora mesmo devidamente intimada deixou de apresentar 

impugnação à contestação. Devidamente certificado, os autos vieram-me 

conclusos para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o feito. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Com efeito, diante 

da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência quanto aos requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o 

quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas 

que deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação. Noxa Xavantina/MT, 18 de março de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001252-41.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIDA DE FATIMA COSTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001252-41.2019.8.11.0012 REQUERENTE: AGUIDA DE FATIMA COSTA 

DE JESUS REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE, 

ajuizada por AGUIDA DE FATIMA COSTA DE JESUS em face de INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, todos devidamente 
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qualificados nos autos. Conforme se infere do encarte processual, o 

procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido respeitados os 

princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. 

Deferido o pedido de justiça gratuita. Indeferido o pedido de tutela 

antecipada. Apresentada a contestação. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou transcorrer o prazo sem impugnar a contestação. Os autos 

vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o feito. As partes 

são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Com efeito, diante 

da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência dos requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), 

bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas que 

deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação. Noxa Xavantina/MT, 18 de março de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001256-78.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001256-78.2019.8.11.0012 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES SANTOS 

FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Cuidam os autos de Pensão por Morte, ajuizada por MARIA DE 

LOURDES SANTOS FERREIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, todos devidamente qualificados nos autos. 

Conforme se infere do encarte processual, o procedimento seguiu seu 

curso regular, tendo sido respeitados os princípio do devido processo 

legal e do contraditório e ampla defesa. Deferido o pleito de gratuidade de 

justiça. Apresentada a contestação. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo de impugnação. Os autos vieram-me 

conclusos para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o feito. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Com efeito, diante 

da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência dos requisitos para a concessão do benefício. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação. Noxa 

Xavantina/MT, 18 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001110-37.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA CARDOSO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA Processo 1001110-37.2019.8.11.0012 Cuida-se a 

espécie de ação previdenciária, onde a parte autora necessita colacionar 

aos autos decisão administrativa indeferindo seu pleito, caso contrário 

será constatada a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; Assim, em observância 

aos princípios da economia processual e da celeridade, determino que a 

parte autora traga aos autos o respectivo requerimento administrativo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 485, inciso IV, do CPC. Intime-se e cumpra-se. Às providências. SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE NOVA XAVANTINA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 34381305

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000093-29.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA 1000093-29.2020.8.11.0012 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551-O REQUERIDO: 

ROBSON OLIVEIRA PRESTES A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Considerando que não há constrições em 

vigor, indefiro o pedido quanto a tal ponto. Após o cumprimento de todas 

as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Nova Xavantina , 18 de março 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000044-85.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DYESSICA LORRAINY HERNANDES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000044-85.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: DYESSICA LORRAINY HERNANDES MACHADO 

REQUERIDO: GENILSON GOMES DOS SANTOS Vistos. A parte autora 

interpôs Embargos de Declaração contra a decisão de Id. 28788376, sob o 

fundamento de que houve contradição e omissão. Sem delongas, tenho 

que o fundamento invocado é lídimo, uma vez que basta um cotejo entre a 

fundamentação da decisão e do seu dispositivo para inferir que há, no 

primeiro menção ao percentual de 50% e, no segundo, a fixação no 

importe de 100% do valor do salário mínimo a título de alimentos. E mais, 

não houve expressa menção de o valor alcançava apenas a filha menor 

ou se também dizia respeito à cônjuge virago. Neste diapasão, é certo que 

os Embargos devem ser CONHECIDOS e PROVIDOS, para sanar a 

contradição e omissão em que incorreu este juízo. Neste sentir, e já em 

linha de supressão dos vícios reconhecidos, tenho que os alimentos 

fixados devem alcançar não só só a prole do casal, mas também a 

cônjuge virago, uma vez que há indícios de que a mesma não possui 

renda própria e que os bens geradores de riqueza do casal estão sob a 

posse do cônjuge varão. Com efeito, o percentual adequado a ser fixado 

neste primeiro momento, a título de liminar, é o de 100% (cem por cento) da 

salário mínimo, no equivalente de 50% (cinquenta por cento) para a prole e 

50% (cinquenta por cento) para o cônjuge virago, sem prejuízo de ulterior 

revisão deste percentual, caso se revele ínfimo ou excessivo. Ante o 

exposto, forte nas razões acima, CONHEÇO dos Embargos e no mérito 

DOU-LHES provimento para sanar a omissão e contradição, o que faço 

com arrimo no art. 1.022 do CPC. No mais, cumpram-se as determinações 
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contidas na decisão anterior. Intime-se. Às providências. Nova Xavantina, 

18 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 106453 Nr: 3984-46.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o teor da Portaria nº 247, de 16 de março de 2020, 

editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 13 de maio de 2020, às 

15h15min. (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se e requisitem-se quem de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 108978 Nr: 5211-71.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICYEL FERNANDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando-se o teor da Portaria nº 247, de 16 de março de 2020, 

editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 13 de maio de 2020, às 

14h30min. (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se e requisitem-se quem de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 118689 Nr: 4615-53.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON BRITO TAVARES, JULIO ROCHA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217 - MT

 Vistos.

Considerando-se o teor da Portaria nº 247, de 16 de março de 2020, 

editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 13 de maio de 2020, às 

12h30min. (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se e requisitem-se quem de direito.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-22.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000432-22.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ROSANA CAMERA - ME 

REQUERIDO: VALDEVI FERREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que o reclamado foi regularmente citado e não 

compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, bem 

como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, verifico que os 

valores pretendidos à inicial da autora não corresponde com o valor do 

título anexado, ou seja, os valores pleiteados são de R$ 1.746,00 (hum mil, 

setecentos e quarenta e seis reais), sendo que no título (nota promissória) 

em anexo consta o valor de R$ 681,00 (seiscentos e oitenta e um reais). 

Assim e para todos os efeitos, o valor correto a ser utilizado corresponde 

ao que está inserido no título, qual seja, R$ 681,00 (seiscentos e oitenta e 

um reais). Ademais, verifico ainda que o índice de atualização não 

corresponde com o valor do título e tampouco fora feito utilizando-se do 

índice correto, qual seja, pelo INPC. Com efeito, a parte reclamante é 

credora da reclamada da quantia de R$ 681,00 (seiscentos e oitenta e um 

reais), devidamente atualizado. Ademais, os valores constantes na nota 

promissória devem ser acrescidos de juros moratórios contados a partir 

do vencimento da dívida, consoante entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS 

MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- 

Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no 

caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com 

vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do 

vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do 

débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros 

a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato de a dívida líquida 

e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória 

não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai 

no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito 

material. 4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros 

moratórios na data do vencimento da dívida (STJ - EREsp: 1250382 RS 

2011/0205446-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

02/04/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/04/2014)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos o 

formulados pela parte reclamante para condenar o reclamado ao 

pagamento da quantia R$ 681,00 (seiscentos e oitenta e um reais), 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da data do 

vencimento da dívida e correção monetária pelo INPC a partir da citação 

(404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juiz leigo desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-96.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ERIGTHON MORAIS DE CASTRO (REQUERENTE)

VINICIUS DE SOUZA MINERVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARDEN GOMES VAZ 02368718117 (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 
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requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 18 de março de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-87.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES DOS SANTOS CABRAL JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000460-87.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ROSANA CAMERA - ME 

REQUERIDO: EUDES DOS SANTOS CABRAL JUNIOR Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que o reclamado foi regularmente citado e 

não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, bem 

como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, verifico que os 

valores pretendidos à inicial da autora não corresponde com o valor do 

título anexado, ou seja, os valores pleiteados são de R$ 996,00 

(novecentos e noventa e seis reais), sendo que no título (nota 

promissória) em anexo consta o valor de R$ 669,00 (seiscentos e 

sessenta e nove reais). Assim e para todos os efeitos, o valor correto a 

ser utilizado corresponde ao que está inserido no título, qual seja, R$ 

669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais). Ademais, verifico ainda que 

o índice de atualização não corresponde com o valor do título e tampouco 

fora feito utilizando-se do índice correto, qual seja, pelo INPC. Com efeito, a 

parte reclamante é credora da reclamada da quantia de R$ 669,00 

(seiscentos e sessenta e nove reais), devidamente atualizado. Ademais, 

os valores constantes na nota promissória devem ser acrescidos de juros 

moratórios contados a partir do vencimento da dívida, consoante 

entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO 

MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - 

VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a 

partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como 

positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a 

partir da data do vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em 

garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de 

fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato 

de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de 

ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de 

mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela 

relação de direito material. 4.- Embargos de Divergência providos para 

início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida (STJ - EREsp: 

1250382 RS 2011/0205446-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 

08/04/2014)” DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos o formulados pela parte reclamante para condenar o reclamado 

ao pagamento da quantia R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da data do 

vencimento da dívida e correção monetária pelo INPC a partir da citação 

(404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juiz leigo desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-42.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILTON CARDOSO PRESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000463-42.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ROSANA CAMERA - ME 

REQUERIDO: EDMILTON CARDOSO PRESTE Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifico que o reclamado foi regularmente citado e não compareceu 

à audiência de conciliação, tampouco justificou sua ausência ou 

apresentou qualquer manifestação, razão pela qual decreto sua revelia, 

bem como confissão quanto a matéria de fato. Com efeito, a parte 

reclamante é credora da reclamada da quantia de R$ 372,00 (trezentos e 

setenta e dois reais), devidamente atualizado. Ademais, os valores 

constantes na nota promissória devem ser acrescidos de juros moratórios 

contados a partir do vencimento da dívida, consoante entendimento do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA 

PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA 

DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da 

citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e 

líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data 

do vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do 

débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros 

a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato de a dívida líquida 

e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória 

não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai 

no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito 

material. 4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros 

moratórios na data do vencimento da dívida. (STJ - EREsp: 1250382 RS 

2011/0205446-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

02/04/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/04/2014)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos o 

formulados pela parte reclamante para condenar o reclamado ao 

pagamento da quantia R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da data do 

vencimento da dívida e correção monetária pelo INPC a partir da citação 

(404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juiz leigo desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000502-39.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA SPOHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CARDOSO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000502-39.2019.8.11.0012. REQUERENTE: MARCIA APARECIDA SPOHR 

REQUERIDO: NIVALDO CARDOSO DE SOUZA Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico que o reclamado foi regularmente citado mas não 

compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, bem 

como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a parte reclamante é 

credora do reclamado da quantia R$ 4.504,39 (quatro mil quinhentos e 

quatro e trinta e nove centavos), devidamente atualizado. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial da parte 

reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito para 

condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 4.504,39 (quatro mil 

quinhentos e quatro e trinta e nove centavos), corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde a data do vencimento da dívida e acrescido de juros de 

mora de 1% desde a citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 
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por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-68.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000319-68.2019.8.11.0012. REQUERENTE: JESSE CANDINI REQUERIDO: 

JUSSARA FERNANDES Vistos, etc. Em que pese o autor alegar na inicial 

ter o direito ao recebimento de 10% (dez) por cento de honorários 

advocatícios do benefício que advier o requerido, o presente processo 

deve ser extinto sem julgamento do mérito. E isto se deve porque qualquer 

decisão meritória acabaria por contrariar a redação do parágrafo único do 

art. 38 da Lei de n° 9.099/95, em razão da iliquidez dos pedidos e ausência 

de elementos suficientes a fim de amparar o percentual perseguido, pois 

nos termos daquele dispositivo versa que “não se admitirá sentença 

condenatória por quantia ilíquida , ainda que genérico o pedido”. É 

importante salientar que nos Juizados Especiais não há fase de liquidação, 

nem mesmo se aplicam as regras do processo civil a respeito de tal 

matéria, de modo que qualquer decisão neste sentido iria incorrer em 

decisão ilíquida e extra petita, pois deve obedecer ao princípio do 

dispositivo/correlação. Neste sentido, tem orientado a Turma Recursal 

Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “EMENTA RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

(FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS) – PENSIONISTA PORTADORA DE 

ENFERMIDADE GRAVE (CARDIOPATIA GRAVE) – DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS – LIMITAÇÃO SOBRE PARCELAS QUE EXCEDEM AO 

DOBRO DO LIMITE MÁXIMO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – 

ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE MARÇO/2014 A FEV/2017 - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE MAIO/2012 

A FEV/2017 – SENTENÇA ILÍQUIDA E EXTRA PETITA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM 

DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONCESSÃO DE VERBA NÃO 

REQUERIDA – NULIDADE DO PROVIMENTO – NECESSIDADE DE NOVO 

JULGAMENTO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – 

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. Nos termos 

do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 “não se admitirá 

sentença condenatória por quantia ilíquida , ainda que genérico o pedido”. 

Em que pese o feito ter sido julgado no mérito, a sentença deve ser 

anulada por contrariar a redação do parágrafo único do art. 38 da Lei de 

n° 9.099/95, em razão da iliquidez da condenação, bem como por violação 

ao princípio da correlação, pois concedeu verba não requerida. Nos 

Juizados Especiais não há fase de liquidação, nem mesmo se aplicam as 

regras do processo civil a respeito de tal matéria, de modo que o 

provimento ilíquido e extra petita deve ser anulado com a consequente 

baixa dos autos para prolação de novo julgamento liquido e que obedeça o 

princípio do dispositivo/correlação. Recurso prejudicado. (N.U 

1000820-26.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)” 

Assim, em virtude da ausência de pedido específico, bem como atrelado a 

ausência de documentação suficiente a fim de amparar o aludido, outro 

caminho não há senão a extinção do processo sem resolução do mérito. 

DISPOSITIVO Em virtude do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do NCPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-06.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000306-06.2018.8.11.0012. REQUERENTE: OSVALDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

TRIBUTÁRIO C/C DANOS MORAIS movida por OSVALDO PEREIRA DA 

SILVA em face de ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados. Pois 

bem. Compulsando os autos, verifico pela inadequação da via eleita, pois 

há elementos que evidenciam que a questão a ser analisada envolve 

necessidade de produção de perícia grafotécnica nos documentos de 

abertura da empresa. Ademais, não vislumbro que a situação posta em 

exame se enquadra no conceito de simples prova técnica, ou seja, verifico 

que necessita de análise profunda nos documentos de abertura da 

empresa, bem como instauração de inquérito policial a respeito da aduzida 

fraude ou de qualquer procedimento administrativo perante SEFAZ/MT que 

comprove o suposto ato ilícito praticado por terceiro(s). Por fim, o boletim 

de ocorrência anexo a inicial não tem o condão de comprovar os fatos 

constitutivos dos direitos autorais, uma vez que fora confeccionado de 

forma unilateral e sem passar pelo contraditório e ampla defesa. Em 

situação semelhante: (GRIFO) “EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. EMPRESTIMO MEDIANTE FRAUDE. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 

Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato que poderia 

por fim à presente ação de execução, somente podendo ser comprovada 

tal assinatura por conhecimentos técnicos, a realização da prova pericial 

mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por envolver 

matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, 

impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos 

artigos 3o e 51 , inciso II , da Lei 9.099 /95. 2. Recurso conhecido e 

desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A 

Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 

9.099 /95. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, os quais ficarão suspensos em virtude da gratuidade 

de justiça que lhe foi deferida. TJ-DF - Apelação Cível do Juizado Especial 

ACJ 20150610119487 (TJ-DF) Jurisprudência / Data de publicação: 

19/05/2016” Assim, outro caminho não há senão a extinção do processo 

sem resolução do mérito. DISPOSITIVO Diante do exposto, ACOLHO a 

preliminar aventada pelo réu e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juiz leigo desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000571-08.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELISMAR CAETANO FERREIRA (REQUERIDO)

MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000571-08.2018.8.11.0012. REQUERENTE: JOAQUIM SOUZA LIMA 

REQUERIDO: MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA, SUELISMAR CAETANO FERREIRA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Ante a ausência de 

questões preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL propostas por JOAQUIM 

SOUZA LIMA em face de MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e SUELISMAR CAETANO FERREIRA, todos 

qualificados. Pois bem. O pedido autoral é parcialmente procedente, senão 

vejamos. Primeiramente urge salientar que no caso em tela a relação 

existente entre as partes é a de consumo, ante o fato de aquele ter 

adquirido lotes de terra de propriedade da Requerida, devendo portanto 

serem analisados à luz do Código de Defesa do Consumidor, 

respectivamente, a teor dos artigos 2º e 3º do CDC. Ressai dos autos que 

a controvérsia da presente lide cinge-se no atraso para a implantação da 

infraestrutura – rede de distribuição de água e esgoto, galeria pluvial, 

drenagem, rede de distribuição de energia elétrica e pavimentação 

asfáltica, decorrentes da aquisição de imóvel urbano, denominado Lote nº 

27, da Quadra 22, na Rua NS 07, do Loteamento “Morada do Sol” de 

propriedade da requerida, ao qual aduz a parte autora que em virtude 

desta não ter cumprido com sua obrigação estipulada em contrato, ou 

seja, atraso injustificado na entrega da completa infraestrutura, não 

conseguiu construir sua residência no local, motivando a propositura da 

presente ação. Nos termos do art. 373, II, CPC incumbia a Requerida o 

ônus probatório em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos o direito da parte autora, que no caso, consistia na 

comprovação de que efetuara a entrega do imóvel dentro do prazo 

decorrentes do contrato sob judice, ou seja, deveria ter trazido aos autos 

elementos comprobatórios a fim de amparar suas afirmações, o que não 

logrou êxito em comprovar. A boa fé objetiva, princípio de índole 

constitucional, é uma das finalidades centrais do ambiente regulatório que 

disciplina a adesão aos contratos de compra e venda de imóveis, seja em 

favor da construtora, seja em favor do consumidor ora comprador. 

Configurado, desse modo, o inadimplemento contratual por parte da 

empresa requerida, ao deixar de disponibilizar ao requerente a completa 

infraestrutura local a que se obrigou por força do contrato particular de 

promessa de compra e venda com ele firmado, com toda infraestrutura, 

dentro do prazo estabelecido no respectivo instrumento, tem-se que o 

acolhimento do pedido de rescisão da avença sem ônus, bem como de 

devolução integral da quantia paga, são medidas que se impõem. Sobre o 

tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ editou o Enunciado de Súmula 

nº. 543, que se reproduz na íntegra: “Na hipótese de resolução de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código 

de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a pelo promitente imediata 

restituição das parcelas pagas comprador - , ou integralmente, em caso de 

culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, 

tenho que não merece guarida, pois inobstante os fatos narrados a inicial 

da parte autora, certo que são situações desagradáveis e que causam 

certo dissabor, por si só, não é razão fundante para deferimento de 

indenização por dano moral. Isto porque, no máximo, pode ser um 

descumprimento de natureza contratual e não é passível de ser 

reconhecida como um fato injusto capaz de produzir ofensa à honra, à 

imagem ou à sua dignidade profissional asseguradas pelos incisos V e X 

do artigo 5º, da Constituição Federal, daí porque não justifica a 

condenação da empresa requerida ao pagamento da indenização por 

dano moral. Ademais, insta salientar que para caracterização de dano 

moral, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua 

imagem e em sua esfera íntima, que se consubstanciam em atributos 

externos ao sujeito, e, por isso, dependentes de prova específica a seu 

respeito. Por fim, mero abalo a patrimônio igualmente não se traduz em 

dano moral, que justamente é caracterizado pela extrapatrimonialidade, 

sendo que patrimônio é dano “patrimonial” (= dano material). Afinal, o dano 

que for patrimonial não é moral. Entender-se de forma diversa equivaleria 

a dizer que toda e qualquer aborrecimento nas relações jurídicas, ou 

impontualidade no pagamento, incumprimento contratual, gerariam sempre 

o dever de indenizar moralmente a pessoa lesada, o que não se admite. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial, 

com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: A) 

DECLARAR a rescisão do “CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO”, firmado entre as partes, na cidade 

de Nova Xavantina-MT; B) CONDENAR a empresa reclamada a proceder 

com a restituição do valor de R$ 5.633,40 (cinco mil, seiscentos e trinta e 

três reais e quarenta centavos), corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC desde a data do efetivo desembolso. Deixo de condenar a reclamada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito
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CELISMAR ANTUNES MARCA (REQUERENTE)
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(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000846-20.2019.8.11.0012. REQUERENTE: CELISMAR ANTUNES MARCA 

REQUERIDO: ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E 

CULTURA Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a pretensão 

autoral está acobertada pelo manto da prescrição, uma vez que entre a 

data da assinatura do contrato estudantil e as parcelas que pretende 

reaver passaram-se mais de 3 (três) anos, estando, portanto, prescrito. É 

o que determina o art. 206, §3º, incisos IV e V do Código Civil: “Art. 206. 

Prescreve: [...] §3º Em três anos: [...] IV- a pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa. V – a pretensão de reparação civil.“ Em 

situação análoga, nossa Egrégia Turma Recursal Cível firmou 

entendimento: (GRIFO) “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA 1032876-89.2017.8.11.0041 APELANTE: BANCO BMG SA 

APELADO: ANTONIO JOSE LEITE DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE 

MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL 

OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE 

CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA 

AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS 

CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA 

PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO 

PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência 

de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme 

art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil . Configura falha na prestação de 

serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do 

saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” 

mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a 

conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir 

o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato 

ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, 

dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter 

satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 
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OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” DISPOSITIVO Desta forma, 

ACOLHO a preliminar aventada e DECRETO a prescrição da pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil. 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000067-36.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MARCOS LEANDRO ROTTA 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando 

os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Por 

imperativo cronológico, passo a análise das preliminares arguidas: I - DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA A causa não 

denota complexidade a impedir o julgamento nesta seara especial. Não se 

mostra necessária a realização de perícia técnica para o efetivo 

julgamento da demanda. A existência do dano quedou-se incontroversa a 

contar do fato que o Réu apenas fez alusão à inexistência da prova da 

invalidez, circunstância esta, despicienda à resolução do mérito. Ademais, 

a própria legislação de regência do seguro DPVAT assinala a forma de 

demonstração do dano por simples laudo médico, documento este 

constante dos autos. Rejeito, pois, a preliminar arguida. Ultrapassada a 

preliminar, passo ao exame do mérito. Trata-se AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT proposta por MARCOS LEANDRO 

ROTTA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A, já devidamente qualificados. Pois 

bem. A questão controvertida cinge-se ao dano sofrido e sua 

potencialidade para ensejar a respectiva indenização. Embora pretenda o 

Autor o reconhecimento da inconstitucionalidade da Medida Provisória 

451/2008, ante a alegada ausência de urgência e relevância, bem assim, 

malferir o princípio da dignidade da pessoa humana, assim não entendo. O 

bom senso buscado pelo direito importa ponderação, proporcionalidade e 

razoabilidade. O valor atribuído pela Medida Provisória a título de 

indenização por acidente de trânsito leva em consideração os cálculos 

atuariais baseados no equilíbrio do sistema. Consignar invalidade a isto 

importa trazer aos autos um complexo estudo de fonte para se justificar a 

indenização pleiteada, de modo a inviabilizar o julgamento perante este 

juízo. Desta forma, por corresponder razoável e proporcional os valores 

fixados a título de indenização, deixo de reconhecer a 

inconstitucionalidade alegada. O contrato de seguro DPVAT estabelece 

alguns critérios para a efetivação da indenização, dentre eles, a invalidez, 

a ser constatada por laudo pericial. O atestado médico carreado aos autos 

informa que o Autor sofreu debilidade permanente com fratura do 

calcâneo esquerdo sendo submetido a tratamento conservador do 

calcâneo com imobilização “robofoot” e muleta, ficando sem apoiar durante 

90 (noventa) dias com consolidação da fratura e mantendo certa dor no 

pé. Verifico ainda que o autor trouxe exames por tomografia 

computadorizada do retro do pé-esquerdo, indicando fratura cominutiva do 

calcâneo, sem sinais de comprometimento da articulação superior, bem 

como fratura do tubérculo medial do navicular, sem desvio significativo. 

Embora reconheça que debilidade não se confunde com invalidez 

permanente (qualificação ressaltada pela norma), mostra-se evidente que 

o autor sofreu danos em decorrência do acidente automobilístico. A 

própria Lei 6.194/74 fixa como suficiente para a demonstração do dano o 

relatório médico atestando a lesão permanente. Acerca do tema, o 

Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no seguinte sentido: 

“ACIDENTE. TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO. INCAPACIDADE 

PERMANENTE. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de indenização 

pelo seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de vias terrestres (DPVAT) em decorrência de acidente de 

trânsito que ocasionou ao ora recorrente lesão permanente que encurtou 

em dois centímetros sua perna esquerda. O acórdão recorrido reformou a 

sentença por entender que as lesões sofridas pelo recorrente não tinham 

o condão de incapacitá-lo para o trabalho. A Turma entendeu que a 

incapacidade permanente, em interpretação sistemática da legislação 

securitária (Lei n. 6.194/1974), é a deformidade física decorrente de 

lesões corporais graves que não desaparecem, nem se modificam para 

melhor com as medidas terapêuticas comuns, habituais e aceitas pela 

ciência da época. Sendo assim, a incapacidade pressupõe qualquer 

atividade desempenhada pela vítima – a prática de atos do cotidiano, o 

trabalho ou o esporte, indistintamente –, o que implica mudança 

compulsória e indesejada de vida do indivíduo, ocasionando-lhe dissabor, 

dor e sofrimento. Ressaltou-se, ademais, que a indenização coberta pelo 

seguro DPVAT tem como fato gerador os danos pessoais advindos de 

acidente de trânsito ou daquele decorrente da carga transportada por 

veículo automotor terrestre, não ostentando, portanto, vinculação 

exclusiva com a incapacidade laborativa, a qual encontra sua reparação 

no âmbito previdenciário. In casu, consoante as instâncias ordinárias, 

constatou-se a deformidade física parcial e permanente do recorrente em 

decorrência do acidente de trânsito, encontrando-se, dessa forma, 

presentes os requisitos exigidos pelo art. 5º da Lei n. 6.194/1974 para a 

configuração da obrigação de indenizar. REsp 876.102-DF, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 22/11/2011.” Neste sentido, compreendo que o 

vetor informado aduz pelo reconhecimento do dano que causa 

deformidade física parcial e reduza a capacidade ao exercício diário das 

atividades do Autor, principalmente quando se tem em destaque a 

subtração parcial dos movimentos de membro inferior àquele que exerce 

atividade laboral de agropecuarista. Demonstrado o dano capaz de ser 

indenizado, importa perquirir acerca do valor devido. A regra a ser 

estabelecida é a proporcionalidade. Proporcionalidade esta que se 

evidencia pela Tabela informativa da Medida Provisória 451/2008. Extrai-se 

da norma o comando valorativo da relevância do dano a subsumir o 

importe indenizatório. Não se pode fixar que toda e qualquer lesão seja 

capaz de auferir o montante máximo de indenização, pois isto acarretaria 

desequilíbrio e desigualdade. Explico. Não se mostra razoável conferir o 

mesmo valor indenizatório a alguém, que sofre lesão permanente 

(condenado a viver de forma vegetativa) e, ao outro, que sofre restrição 

parcial de movimento de um dos membros inferiores. Por este prisma, não 

parece razoável impor o limite máximo de indenização ao Autor pela Ré, 

diante do caso dos autos. Analiso que, se o valor da indenização se limita 

a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos extremos de 

invalidez permanente, reputo como suficiente e razoável que o Autor, 

sofredor de uma limitação de movimentos de um dos membros inferiores, 

seja reparado no importe de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais). No que tange aos valores para ressarcimento de despesas 

médicas, o autor logrou êxito em aportar aos autos documentos como 

notas fiscais que comprovam os valores despendidos com o tratamento. 

Assim, com base nesses documentos, deverá haver o reembolso com os 

gastos no valor de R$ 733,08 (setecentos e trinta e três reais e oito 

centavos). DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para CONDENAR a Ré no 

pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) ao 

Autor, a título de danos materiais, atualizados monetariamente segundo o 

INPC, a contar do sinistro (18.09.2010), e juros de mora de 1% ao mês, a 

contar da citação, além do pagamento do valor de R$ 733,08 (setecentos 

e trinta e três reais e oito centavos) a título de reembolso com despesas 

médicas, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo 

desembolso. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000931-06.2019.8.11.0012. REQUERENTE: WELTON ALVES 

CAVALCANTE REQUERIDO: BANCO AGIBANK S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Inicialmente insta consignar que a 

empresa requerida foi devidamente citada via AR em observância ao 

art.18, II da Lei nº 9.099/95, mas não compareceu à audiência de 

conciliação e tampouco apresentou justificativa. Neste cenário, DECRETO 

a REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. 

Entretanto, impera constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos 

alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não 

importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz 

verificar se o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se 

por possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta WELTON ALVEZ 

CAVALCANTE em face AGIBANK ASSESSORIA FINANCEIRA, todos 

qualificados. Pois bem. O caso apresentado deve ser analisado pelas 

normas protetivas do consumidor, posto que a requerente adquire/utiliza 

produto/serviço como destinatária final, caracterizando-se como 

consumidora; ao passo que a requerida é a pessoa jurídica 

comercializadora de produtos e serviços, artigos 2.º e 3.º da Lei n° 

8.078/90 e Súmulas 297 e 479 do STJ. Definida estas questões 

precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Isto 

porque verifico que os favorecidos na conta destinatária para depósito 

consta o nome de “CAMILA SIMÕES JESUS ALVES” e “WALTER JAIME DE 

OLIVEIRA”, ou seja, não vislumbro em nenhum momento a vinculação ao 

CNPJ da empresa reclamada, o que inevitavelmente me leva a crer ser o 

autor vítima de golpe. Neste ponto, notavelmente houve falta de diligência 

do autor em, primeiramente verificar a reputação da empresa na Internet e 

a forma como se dava os empréstimos, bem como verificar o meio utilizado 

para contato, sendo certo que não se utilizaria de Whatsapp com número 

comum de telefone, quando normalmente possuem a sua disposição 

serviço próprio de e-mail e “call cemter”, como é usual na maior parte das 

empresas brasileiras. Ainda neste aspecto, acho improvável que qualquer 

empresa do ramo efetuaria empréstimo em valores altos com simples 

depósito de valores ínfimos com relação ao valor do empréstimo. 

Mostra-se desarrazoada e tampouco crível que qualquer empresa séria 

efetuasse tal operação financeira sem antes consultar a viabilidade de 

pagamento do contratante, como análise de crédito, possibilidade de arcar 

com os pagamentos das parcelas etc. Nesta toada, verifico ser impossível 

à condenação da empresa requerida, pois restou nítido que esta não teve 

qualquer participação no evento danoso experimentado pelos autores, 

como também fora vítima de golpe praticado por estelionatários que 

utilizaram seus dados para a prática de golpes. Sobre o tema a 

jurisprudência pátria já se posicionou: “APELAÇÃO CÍVEL. 

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. 

Fraude em venda de veículo. Responsabilidade da concessionária por ato 

de seu funcionário. Emissão de nota fiscal de venda sem confirmação de 

transferência bancária. Incidência do código de defesa do consumidor. 

Responsabilidade objetiva do fornecedor. Ausência de prova de culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiro. Incidência da teoria do risco profissional 

ou empresarial. Fortuito interno que não afasta o nexo causal. Culpa 

concorrente da vítima. Negligência na negociação. Indenização reduzida. 

Dano moral não configurado. […] - a vítima, que por negligência concorre 

para a ocorrência da fraude, deve ter a sua parcela de culpa sopesada na 

determinação da indenização. - o cancelamento da venda do veículo pela 

concessionária é causa de dano patrimonial, sendo que eventual dano 

moral sofrido pelo autor somente pode ser atribuído ao fraudador. - 

considerando que o autor decaiu de maior parte dos pedidos, deve 

responder por maior parcela da sucumbência. (TJPR - APCIV: 16433300, 

Relator: RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO, NONA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2017 - grifo nosso).” Sendo assim, outro 

caminho não há senão a improcedência de todos os pedidos da inicial. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial e IMPROCEDENTE os danos morais. DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juiz leigo desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-45.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000715-45.2019.8.11.0012. REQUERENTE: LUZIA GOMES VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C DANOS 

MORIAS proposta por LUZIA GOMES VIEIRA em face de BANCO 

BRADESCO S.A, todos qualificados. Pois bem. O pedido autoral é 

improcedente, senão vejamos. Verifico que o cerne da questão gira em 

torno do descontentamento da parte autora em virtude da cobrança de 

taxa de manutenção de conta que alega estar inativa há 12 (doze) anos. 

Todavia, verifico que inexiste no caderno processual qualquer 

comprovação de que tenha efetuado o cancelamento dos serviços 

perante o banco reclamado, não havendo que se falar em qualquer 

conduta ilícita praticada pelo banco e tampouco falha na prestação dos 

serviços. Nesse sentido: (GRIFO) “Decisão: FALTA DE PROVA DO 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS. APELAÇÃO, COM PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA POR FALTA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA .FALTA DE 

PROVA DOS FATOS ALEGADOS ( CPC , 333, I). TJ-RJ - Inteiro Teor. 

APELAÇÃO: APL 4393991220138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 23 

VARA CIVEL Jurisprudência / Data de publicação: 25/05/2015” “EMENTA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE. 

IMPOSSIBILIDADE. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO. FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 

SALDO DEVEDOR. INSCRIÇÃO. CADASTRO RESTRITIVO. LICITUDE. DANO 

MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. Matéria não 

deduzida no juízo singular não pode ser invocada em sede de recurso de 

apelação, por importar em inovação recursal. 2. Incumbe ao autor 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333 , I , do 

Código de Processo Civil . 3. É lícita a inscrição em cadastro restritivo de 

crédito por débito originado pelo desconto de tarifas em conta corrente 

ativa, ainda que sem movimentação pelo titular. 2 4. Apelação cível 
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parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 

AC - 1254432-8 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 

Curitiba - Rel.: Luiz Carlos Gabardo - Unânime - - J.5.11.2014) TJ-PR - 

Apelação APL 12544328 PR 1254432-8 (Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência 

/ Data de publicação: 01/12/2014” Nesta toada, entendo que em casos 

como esse, deveria a autora demandar em face da entidade financeira 

responsável pelo empréstimo fraudulento (BANCO ITAÚ BMG), uma vez 

que a suposta contratação deu-se diretamente com este. Desta feita, a 

meu ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, a Reclamante não comprovou que tenha sofrido 

qualquer prejuízo de cunho extrapatrimonial, fato este que afasta a 

ocorrência de dano moral e leva consequentemente a improcedência da 

ação em todos os seus termos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

da inicial e IMPROCEDENTES os danos morais. DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juiz leigo desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-33.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANISON MENDES CARUSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000149-33.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: JESSE CANDINI EXECUTADO: 

DANISON MENDES CARUSO Vistos, etc. Não tendo a parte autora 

impulsionado o processo quando necessário, mesmo tendo sido devida e 

tempestivamente intimada a manifestar a respeito da certidão, bem como 

trazer endereço atualizado a fim de efetuar citação do réu, a parte 

manteve-se inerte e não se manifestou, estando o feito sobrestado 

unicamente em razão da inércia do interessado, conforme atesta certidão 

de id 19403935. Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte 

autora é motivo apto à extinção do processo sem resolução de mérito. Em 

virtude do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-72.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIO INACIO PEREIRA (REQUERENTE)

CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000946-72.2019.8.11.0012. REQUERENTE: CLELIO INACIO PEREIRA, 

CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: FERTILIZANTES 

HERINGER S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL 

IMOTIVADA propostas por CLELIO INACIO PEREIRA em face de 

FERTILIZANTES HERINGER S.A., todos qualificados. Pois bem. O pedido 

autoral é improcedente, senão vejamos: O cerne da irresignação, no 

entanto, está consubstanciado no fato de que a parte autora aduz que 

teve seu contrato rescindindo de forma unilateral, imotivada e arbitrária por 

culpa da empresa reclamada, ao argumento de que prestou serviços de 

forma contínua para a parte Requerida e, por esta razão, seria merecedor 

das indenizações previstas na Lei n.º 4.886/65, ou seja, o pagamento da 

indenização não inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição 

auferida durante o tempo em que exerceu a representação, além do Aviso 

Prévio Indenizado. O contrato de representação comercial a que se funda 

a ação e colacionado aos autos corrobora em sua Cláusula XIII que “o 

contrato será considerado RESCINDIDO se durante o período de 180 

(cento e oitenta) dias o representante não realizar qualquer venda.” 

Todavia e sob análise detida dos autos, bem como dos documentos 

juntados pelas partes, restou incontroverso que a situação posta em 

exame decorreu por culpa do próprio autor, pois verifico que o mesmo não 

efetuou vendas por período superior a 180 (cento e oitenta) dias. As 

notas fiscais colacionadas aos autos corrobora que o mesmo efetuou 

vendas até o ano de 2017. Nota-se que efetuar vendas não se confunde 

com tratativas comerciais, conforme faz crer a parte autora, pois não 

restou comprovado qualquer venda efetuada no ano de 2018. Nesta 

toada, verifico que a situação posta em exame se amolda perfeitamente ao 

disposto no art. 36 da Lei 4.886/65, que assim dispõe: (GRIFO) “Art . 36. 

Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação 

comercial, pelo representante: a) redução de esfera de atividade do 

representante em desacôrdo com as cláusulas do contrato;” Nesse 

passo, a pretensão perseguida nesta ação, nos moldes como foi 

pleiteada, não comporta qualquer tipo de procedência. Restou 

devidamente comprovado que a situação posta em exame decorreu de 

culpa do próprio autor, ou seja, o mesmo não efetuou venda superior a 

180 (cento e oitenta) dias, dando justo motivo para a empresa reclamada 

proceder com a rescisão contratual. Ora, outro não é o entendimento de 

que o autor tinha pleno conhecimento das cláusulas e disposições 

contratuais, bem como a possibilidade de haver desligamento da relação 

de parceria estabelecida em casos de infração a qualquer dispositivo 

contratual. Nota-se que no presente caso, a parte reclamada comprova 

satisfatoriamente que a parte autora não efetuou quaisquer vendas após 

o ano de 2017. Todavia e conforme amplamente explanado em linhas 

pretéritas, a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito, pois nos e-mails colacionados pelo mesmo 

verifico apenas tratativas de questões pontuais e requerimento para 

recebimento dos valores aqui perseguidos. Em nenhum momento 

operou-se venda dos produtos, não merecendo prosperar a alegação de 

vendas após o ano de 2017. Nesse sentido já se pronunciou a 

jurisprudência pátria: (GRIFO) “EMENTA RESCISÃO. CULPA DO 

REPRESENTANTE. INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO. PAGAMENTO 

INDEVIDO. Se o recurso de apelação ataca a sentença de maneira direta e 

pertinente, considerando as razões de decidir nela declinadas, 

estabelece-se relação de dialeticidade, não havendo que se falar em não 

conhecimento do apelo por ausência de ataque a sentença. Se o contrato 

de representação é rescindido por culpa do representante, não há que se 

falar em pagamento de indenização pela representada devido à rescisão. 

TJ-MG - Apelação Cível AC 10223130212754001 MG (TJ-MG) 

Jurisprudência / Data de publicação: 09/04/2019” Assim, no cotejo dos 

elementos até aqui postos, impossível se mostra a adoção das medidas 

pretendidas pelo autor, de modo a se determinar o cumprimento da 

obrigação por parte da reclamada, razão pela qual a improcedência de 

todos os pedidos, nos moldes como foi exposto, é medida de rigor a se 

impor na presente situação. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 
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9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juiz leigo desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-25.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MOCELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EM LIQUIDACAO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO OAB - PR17916 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA MOURA DO VALE OAB - GO44604 (ADVOGADO(A))

MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA OAB - PR0038602A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO FRANZIN OAB - SP87571 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000544-25.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ANDRE LUIZ MOCELIN 

REQUERIDO: AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EM 

LIQUIDACAO, AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA, CONSEG 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Por conseguinte, passo a analise da preliminar aventada pelas 

rés. I – ILEGITIMIDADE PASSIVA Tal preliminar não merece amparo, pois 

verifico na documentação trazida aos autos em sede de contestação 

comprovam a legitimidade de todas para responder a presente demanda, 

conforme Contrato de Transferência (ID 16216871). Ultrapassada a 

preliminar, passo ao exame do mérito. Em breve síntese, aduz o autor que 

aderiu a um contrato de consórcio oferecido pela ré, em 200 cotas de R$ 

791,56 (setecentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos). 

Aduz que após o pagamento de 3 parcelas, foi surpreendido com a 

comunicação da ré de que deveria parar de pagar o financiamento por 

estar em fase de liquidação extrajudicial. Requer a restituição dos valores 

pagos na importância atualizada de R$ R$ 3.445,31 (três mil quatrocentos 

e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), além de uma 

compensação por danos morais que entende ter sofrido. Em contestação, 

a ré afirma que não há que se falar em restituição dos valores pagos a 

título de taxa de administração, fundo comum do grupo, multa, juros e 

seguro de vida, vez que sua cobrança é assegurada por lei. Requer ao 

final a improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. E, em se 

tratando de relação de consumo a ré responde objetivamente pelo risco do 

negócio (art. 14 do CDC). Verifica-se que o autor pagou corretamente as 

parcelas devidas pelo consórcio e até o momento em que foi informado da 

liquidação extrajudicial pela qual está passando a empresa ré. Portanto, 

enquanto não houver título executivo ou reconhecimento voluntário que 

permita a classificação do crédito entre os quirografários anteriores ao 

processamento da concordata ou da recuperação judicial, ou enquanto o 

valor for ilíquido (§1º do art. 6º da Lei n. 11.101/20005), o credor pode 

acionar o concordatário ou aquele que estiver em recuperação perante o 

sistema dos Juizados Especiais, ou mesmo insistir que a ação nele já 

proposta prossiga até o final da fase de conhecimento. Ademais, é 

interessante trazer à colação o enunciado 51 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais - FONAJE in verbis: “Os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria". (Nova Redação no XXI Encontro - 

Vitória/ES). Apesar da ré ter impugnado o valor pleiteado pela parte autora 

dispondo que a restituição dos valores pagos por esta deve se dar nos 

moldes do contrato, bem como não há que se falar em restituição dos 

valores pagos a título de taxa de administração, fundo comum do grupo, 

multa, juros e seguro de vida, vez que sua cobrança é assegurada por lei, 

é importante trazer à baila o que dispõe a lei 11.795/2008 em seu artigo 30 

que: "O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da 

importância paga ao fundo comum do grupo, (...)”. Se assim é com relação 

ao consorciado excluído, quanto mais dirá daquele que vinha pagando 

corretamente suas parcelas e, por decretação de liquidação extrajudicial 

da ré, viu-se alijado do dinheiro já despendido para o pagamento e ainda 

sem perspectiva de receber o valor que é seu de direito. Assim, com base 

nos documentos e informações trazidas a este juízo, o valor dispendido 

para o pagamento corresponde ao total de R$ 2.312,82 (dois mil, trezentos 

e doze reais e oitenta e dois centavos), valor este que corrigido, perfaz a 

quantia de R$ 3.445,31 (três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

trinta e um centavos), o qual deve ser restituído ao autor. Assim, diante da 

"quebra" contratual entre as partes, ocasionada exclusivamente pelas rés, 

é medida de justiça o ressarcimento do valor pleiteado pela parte autora no 

montante atualizado, sem o abatimento dos valores pagos à título de 

administração, fundo comum, multa, juros e seguro. Estando a empresa em 

liquidação extrajudicial, a autora precisa habilitar o seu crédito na figura de 

credor e, para tanto, necessário ser faz possuir um título executivo que a 

legitime. Vejamos o julgado abaixo: “Ementa: CONSÓRCIO DE 

AUTOMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 

DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. MOMENTO DA 

RESTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

ADMINISTRADORA EM LIQÜIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. VALOR DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A devolução das parcelas pagas pelo 

consorciado desistente ou excluído deve ocorrer até trinta dias após o 

encerramento do plano, ou seja, assim entendida a data prevista para a 

realização da última assembléia, correndo juros de mora ao término do 

trintídio. Salienta-se que deve haver correção monetária incidente sobre a 

taxa de adesão e parcelas pagas a partir do desembolso das mesmas 

pe lo  conso rc iado .  TJ -MG -  2 0 0 0 0 0 0 3 3 7 8 5 9 6 0 0 0 1  M G 

2.0000.00.337859-6/000(1) (TJ-MG)Data de publicação: 01/09/2001” É no 

processo de conhecimento que se reconhece ou não o direito do 

consorciado a ter restituídas as parcelas por ele quitadas. Tal direito, 

porém, para ser exequível há que ser regularmente exercitado no 

processo de liquidação. É nesse sentido o julgado abaixo: “STJ - 

RECURSO ESPECIAL REsp 137317 MG 1997/0043014-6 (STJ)Data de 

publicação: 22/04/2002 Ementa: CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

PARCELAS PAGAS. ADMINISTRADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

PRETENDIDA SUSPENSÃO DA CONTAGEM DOS JUROS. NÃO 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A liquidação extrajudicial de empresa não 

acarreta a suspensão da contagem dos juros moratórios. Recurso 

especial não conhecido. Assim, a procedência da presente ação é medida 

de rigor, devendo a ré restituir os valores pagos pelo autor do consórcio 

realizado entre as partes, no valor total e atualizado de R$ 11.039,92.Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação aforada por FLÁVIO CORREIA 

SGRIGNOLI em face de AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a ré a pagar ao 

autor a quantia de R$ 11.039,92 (onze mil, trinta e nove reais e noventa e 

dois centavos), corrigida monetariamente a partir da propositura da ação e 

com juros moratórios de 1% ao mês, estes a contar da citação. Sem 

custas e honorários (art. 55, da Lei n.º 9.099/95). P.R.I.” Assim, a 

procedência da presente ação é medida de rigor, devendo a ré restituir os 

valores pagos pelo autor do consórcio realizado entre as partes, no valor 

total e atualizado de R$ 3.445,31 (três mil quatrocentos e quarenta e cinco 

reais e trinta e um centavos). Em relação ao dano moral, sabemos que é 

resultante da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem 

repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural de 

direito, em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, 

caracteriza o respectivo dano. Contudo, no caso em análise, tenho que a 

parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os danos 

extrapatrimoniais alegados, ou seja, a situação posta nos autos não 

configura o dano moral alegado. Ressalte-se que o dano moral é um 

instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar 

indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de 

relações, o que é a situação relatada nos autos. Neste sentido: “Mero 

receio ou dissabor não pode ser alcançado ao patamar do dano moral, 

mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da 
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vida, causando fundadas aflições ou angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 

489.187-RO-AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 

13.05.03) O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desta feita, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos 

bem jurídicos acima mencionados, bem como, a autora não comprovou que 

sofrido qualquer prejuízo, fato este que afasta a ocorrência de dano 

moral. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a ré a pagar ao 

autor a quantia de R$ 3.445,31 (três mil quatrocentos e quarenta e cinco 

reais e trinta e um centavos), corrigida monetariamente a partir da 

propositura da ação e com juros moratórios de 1% ao mês, estes a contar 

da citação. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais, ante a inexistência de qualquer ato 

ofensivo, realizado pela reclamada capazes de gerar a pretendida 

indenização. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-05.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria de Fatima Ramario Batista (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 18 de março de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000959-71.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AMINTAS NAZARETH ROSSETE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 29276870), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 29276871, no valor de R$=5.276,51= (cinco mil duzentos 

e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), devidamente atualizado 

até o dia 01/02/2020. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo 

sem comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa 

prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 18 de 

março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-28.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SOARES FULLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000645-28.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ANDRESSA SOARES FULLIN 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Ante a ausência de preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

ANDRESSA SOARES FULLIN em face de UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE 

ENSINO LTDA – UNOPAR, onde a parte autora narra, em síntese, que 

sofreu prejuízos de ordem material e moral referentes à deficiência na 

prestação de serviços da empresa reclamada, aduzindo que mesmo após 

cumprir com a exigência de 100 (cem) horas complementares inerentes ao 

curso Superior de Tecnologia em Embelezamento e Imagem Pessoal à 

distância, a reclamada se negou a computar as horas em seus cadastros, 

impedindo assim de colar grau, motivando a propositura da presente ação. 

Em sua contestação, a reclamada arguiu que não cometeu qualquer ato 

ilícito, pois a autora não apresentou as 100 (cem) horas complementares 

conforme previsto nas normas do curso em questão e no seu guia de 

percurso, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. Pois bem. O 

pedido autoral é procedente, senão vejamos. Inobstante as alegações da 

reclamada no tocante a impossibilidade de inversão do ônus da prova, não 

trouxe aos autos qualquer elemento capaz de modificar os direitos da 

parte autora. Assim, sendo pontos controvertidos e não impugnados, 

reputo-os como verdadeiros as alegações da parte reclamante, o que 

influi decisivamente neste julgamento. Tal ônus lhe pertence, nos termos 

do art. 373, inciso II do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” Ademais, verifico que a parte autora trouxe aos autos 

documentos suficientes a fim de sustentar suas alegações, constando 

todas as horas complementares exigidas, bem como recibos de 

pagamento de aluguel de vestido de formatura que corroboram com todas 

as alegações de sua inicial, razão pela qual reputo como verossímeis suas 

alegações a fim de justificar a inversão do ônus da prova a seu favor (art. 

6º, inciso VIII do CDC). A reclamada não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse minimamente a desídia da parte autora em 

não realizar a entrega das horas complementares a fim de garantir 

colação de grau. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus 

probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir 

pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo 

das meras alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo 

que não alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com seu dever de 

prestar um serviço de forma eficiente, restando, pois, comprovada a 

prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em 

relação ao serviço oferecido frustram a relação de consumo e de 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 
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caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da parte autora. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. No que 

pertine aos lucros cessantes, verifico que não merece acolhida, pois a 

autora deixou de apresentar provas irrefutáveis de suas alegações nesse 

sentido. Assevera-se que, os lucros cessantes e emergentes devem ser 

devidamente comprovados; a mera possibilidade de ganho não é 

suficiente para dar ensejo a indenização; necessário, como alhures 

referido, que seja comprovado o não aferimento de ganhos, o conjunto 

probatório dos autos, portanto, não é suficiente para provar efetivamente 

o prejuízo sofrido pelo Requerente. Vejamos: “INDENIZAÇÃO - DANOS 

MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO PARCIAL - ÔNUS 

DA PROVA - AUTOR. A condenação ao ressarcimento de danos materiais 

só pode ser feita na medida exata da sua comprovação, inclusive quanto 

a sua extensão, pois não são eles presumíveis. Os lucros cessantes, 

hipótese de danos materiais, precisam ser cabalmente demonstrados para 

fins de reparação, incumbindo àquele que os alega comprová-los de modo 

i n e q u í v o c o . ( P r o c e s s o :  1 0 0 2 4 0 8 2 2 8 4 1 6 7 0 0 1 1  M G 

1 . 0 0 2 4 . 0 8 . 2 2 8 4 1 6 - 7 / 0 0 1 ( 1 ) ;  R e l a t o r ( a ) : J O S É  A N T Ô N I O 

BRAGA;Julgamento: 23/02/2010, Publicação:22/03/2010)” DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial da parte reclamante 

para o fim de: A) DETERMINAR a empresa reclamada a proceder com a 

entrega do certificado de conclusão de curso de graduação superior de 

tecnologia em embelezamento e imagem pessoal objeto dos autos, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, sob 

pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). C) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 265,00 

(duzentos e sessenta e cinco reais) a título de indenização por danos 

materiais referentes ao aluguel da beca de formatura, corrigidos 

monetariamente desde a data dos recibos e acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês desde a citação. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos de lucro cessantes, uma vez que a parte autora não logrou 

êxito em apresentar provas do prejuízo sofrido. DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juiz leigo desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-94.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO OAB - PE33668 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001145-94.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ADRIANA PEREIRA MOREIRA 

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do 

CPC, pois não há necessidade de produção e provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-te 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face de COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos 

órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa 

reclamada, uma vez que jamais manteve qualquer relação jurídica com 

esta, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte 

Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado ou demais documentos que pudessem comprovar a relação 

jurídica entre as partes, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, 

VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos 

autos qualquer documento que comprovasse minimamente a origem do 

débito da parte autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013)” A falta de cautela que facilita a ação de falsários, 

como pode ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. Devemos levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 
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e do ofendido e a dimensão da ofensa. A parte reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à 

exordial, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de: A) DECLARAR a inexistência dos débitos que somam o total de R$ 

34,70 (trinta e quatro reais e setenta centavos) que originou a negativação 

do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção 

ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os 

respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus 

registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, 

sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-32.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDIGLEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTONORTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO PENA JUNIOR OAB - GO37758 (ADVOGADO(A))

JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA OAB - GO36102 (ADVOGADO(A))

 

Requerimento em anexo (PDF).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001176-17.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001176-17.2019.8.11.0012. REQUERENTE: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, onde a parte autora narra, em síntese, que sofreu prejuízos 

de ordem moral em virtude de ter o serviço de débito/crédito negado pela 

instituição ora reclamada durante suas compras em uma viagem, 

asseverando que havia saldo disponível na conta para efetuar as 

transações, inexistindo motivos para a negativa. Requer danos morais 

pela falha na prestação de serviços pela empresa reclamada. No mérito, a 

reclamada ofertou contestação, sustentando pela inexistência de ato ilícito 

praticado, uma vez que não há registro de recusa de compra a crédito 

com o cartão narrado pelo autor, pugnando pela improcedência de todos 

os pedidos da inicial. Pois bem. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo das autoras, aplicando 

as devidas consequências. Definida estas questões precisamos examinar 

dentre as provas do caderno processual e argumentos a configuração do 

ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do dano. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. A parte autora comprova satisfatoriamente 

por meio de imagens da maquineta a negativa de transação dos cartões. 

Certo também e inconteste que não usufruiu do serviço, pois não 

conseguiu efetuar a compra dos produtos com os referidos cartões. A 

reclamada, por sua vez, não trouxe elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a inexistência de sua responsabilidade. In casu, 

restou incontroverso, a ocorrência do prejuízo moral em que o requerente 

amargou, estando em saldo positivo na conta e não conseguindo efetuar 

suas compras como deveria ter ocorrido. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a reclamada, tenho que o defeito na prestação de serviço 

deve ser reparado. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Assim, tenho que, efetivamente, houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada deixou de fornecer serviço 

adequado. Com isso, não há que se falar em inocorrência de danos morais 

ao autor, isso porque a ocorrência da falha na prestação dos serviços 

bancários, com negativa dos cartões ao tentar realizar suas compras, 

ocasionou uma série de transtornos e incômodos, uma vez que foi 

surpreendido durante a viagem com a deficiente prestação de serviço e 

amargando prejuízos inesperados. O dano moral passível de indenização 

é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, 

liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria 

imagem. Assim, inquestionável, o dever de indenizar, eis que 

caracterizado o dano “in re ipsa”, sendo desnecessário, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta. Nesse sentido, nosso TJ-MT firmou o seguinte 

entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO 

FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – 

BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de 

danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer 

comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada. 

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 

1018798-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” DO DANO 

MORAL Por outro lado, com relação ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral, por possuir caráter subjetivo, 

inexistem critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbindo, 

ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de 

cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em 

mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim se expressou Humberto Theodoro 

Júnior, conforme o qual “o mal causado à honra, à intimidade, ao nome, em 

princípio, é irreversível. A reparação, destarte, assume o feito apenas de 
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sanção à conduta ilícita do causador da lesão moral. Atribui-se um valor à 

reparação, com o duplo objetivo de atenuar o sofrimento injusto do lesado 

e de coibir a reincidência do agente na prática de tal ofensa, mas não 

como eliminação mesma do dano moral.” (in, A liquidação do dano moral. 

Ensaios Jurídicos – O Direito em revista, IBAJ – Instituto Brasileiro de 

Atualização Jurídica, RJ, 1996, vol. 2, p. 509). Destarte, levando-se em 

conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da 

parte autora, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS 

FORMULADOS À EXORDIAL para o fim de CONDENAR a empresa 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados 

ao autor no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-46.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001187-46.2019.8.11.0012. REQUERENTE: DONIZETE MOREIRA ROSA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS propostas por DONIZETE MOREIRA ROSA em face de BANCO 

PAN S/A, onde o Reclamante alega, em síntese, que recebeu em sua 

residência uma correspondência contendo um cartão de crédito da 

empresa reclamada, asseverando que jamais efetuou o desbloqueio do 

mesmo e jamais utilizou, pugnando assim por danos morais que entende 

ter sofrido. Citada, a Reclamada ofertou contestação, impugnando os 

pedidos da inicial da Reclamante e sustentando que houve regular 

contratação a utilização do cartão pela parte autora, pugnando assim pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente 

dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em envio de cartão de crédito não solicitado – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, quais sejam, longo histórico de utilização de cartão de crédito por 

meio de diversas faturas, constando diversas compras em 

estabelecimentos comerciais e telesaques de valores, o que no 

entendimento deste juízo foram perfeitamente aptas a modificar os direitos 

da parte autora e reforçando o vínculo contratual existente entre as 

partes, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Ademais, verifico ainda que o endereço para onde eram enviadas as 

faturas correspondem ao mesmo endereço fornecido a exordial, não 

pairando dúvidas a respeito da existência de vínculo comercial entre as 

partes. Verifico ainda que fora disponibilizado em sua conta corrente o 

valor contratado em razão do serviço de telesaques, devidamente 

depositado em conta corrente da parte autora. Assim, tenho que o 

presente processo não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a utilização regular dos serviços bancários com 

utilização de cartão de crédito, não havendo que se falar em não utilização 

dos serviços. Nesse sentido: “EMENTA ALEGAÇÃO DE ENVIO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - CONTRATAÇÃO 

COMPROVADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

altera a verdade dos fatos com intenção de induzir o julgador a erro e 

obter vantagem indevida. TJ-MS - Apelação Cível AC 

08023159820188120010 MS 0802315-98.2018.8.12.0010 (TJ-MS) 

Jurisprudência•Data de publicação: 20/08/2019” DISPOSITIVO Diante de 

todo o exposto, com fulcro no art.487, inciso I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais propostas 

pela parte reclamante. DECLARO extinto o processo, com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juiz leigo desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010428-27.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRO CONCRETO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010428-27.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: LOCATELLI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - EPP EXECUTADO: PRO CONCRETO INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA Vistos etc., Homologo o acordo entabulado entre as 

partes (id 24698264) para que surta os efeitos legais e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito na forma do art. 487, III do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após as formalidades legais e de praxe, 

proceda-se com o arquivamento dos autos. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juiz leigo desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000153-70.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que os embargos de declaração (Id. 28384175) 

foram apresentados dentro do prazo previsto no artigo 49 da Lei 9.099/95. 

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Tendo em vista que os presentes embargos possuem efeitos 

infringentes e, poderão modificar a sentença, intimo o promovente para 

responder os embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 18 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000151-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada 

apresentou recurso, o qual é tempestivo e encontra-se devidamente 

preparado (Ids. 28235561 e 28235563). Intime-se a recorrida, na pessoa 

de sua advogada, a apresentar as contrarrazões recursais no prazo 

legal. Decorrido o prazo para resposta, encaminhem-se os autos 

conclusos para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 18 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-69.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINI PRUDENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000985-69.2019.8.11.0012. REQUERENTE: GISLAINI PRUDENCIO DE 

JESUS REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos. Trata-se Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito C/C Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Urgência 

proposta por GISLAINI PRUDENCIO DE JESUS em desfavor de CASAS 

PERNAMBUCANAS, ambos qualificados nos autos. Alega a promovente 

que em outubro de 2018, após receber mensagens das empresas OI e 

SKY, constatou que terceiros estavam utilizando seu nome para cometer 

fraudes, contudo, conseguiu resolver a situação administrativamente com 

as empresas. Informa que em julho do corrente ano, surpreendeu-se ao 

descobrir a existência de uma negativação, em seu nome, junto ao SPC, 

advinda de um cartão de crédito bandeira “ELO” emitido pela requerida em 

seu nome, cujo saldo devedor era superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil 

reais). Afirma que realizou uma contestação do cartão e suas faturas, em 

busca de solucionar administrativamente o problema junto à requerida, 

pois não realizou solicitação de cartão, tampouco efetuou quaisquer 

compras com este. Na ocasião foi informado à promovente que seu nome 

seria excluído dos serviços de proteção ao crédito e o caso seria 

resolvido em até 120 (cento e vinte) dias, com a devida exclusão do 

débito. Discorre a autora que, malgrado ter a reclamada ter excluído seu 

nome do rol dos maus pagadores, em 05 de agosto de 2019 fez nova 

inclusão referente a uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 

2.605,50 (dois mil seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos), vencida 

em 21 de abril de 2019. Assim, requer que seja deferida em caráter tutela 

de urgência, a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. Com a inicial vieram documentos. Eis o breve relatório. Decido. 

Inicialmente, vale salientar, que nos casos específicos de tutela 

antecipada, temos que é necessário, para sua procedência a 

comprovação da verossimilhança das alegações e a demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em 

conformidade com o Enunciado 26 do FONAJE, a tutela antecipada é 

admissível no Juizado, contudo, desde que não prejudique a simplicidade e 

informalidade do procedimento, - inteligência do art. 2º da Lei n. 9.099/95. 

Desta forma, atento ao princípio da informalidade e simplicidade que regem 

os Juizados especiais, passo à análise do pedido. Para a procedência da 

tutela antecipada, temos que é necessária a comprovação da 

verossimilhança das alegações e a demonstração de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. “In casu” verifica-se que consta 

nos autos a prova de que o promovente, de fato, teve seu nome inscrito 

nos cadastros do SPC Brasil e SERASA. É notório que a permanência da 

negativação impossibilita o reclamante de efetuar outras transações 

comerciais causando prejuízos que certamente seriam irreparáveis, ou, no 

mínimo de difícil, reparação os danos que naturalmente decorreriam 

desses atos, isto na hipótese da tutela ser deferida apenas ao final. E, por 

fim, nenhum perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório pode 

ser antevisto, uma vez que, eventualmente julgada improcedente a 

demanda, poderá o Requerido promover a satisfação integral dos seus 

direitos creditícios, que teriam sido meramente postergados por força 

desta decisão, proferida, todavia, com base em razões e fundamentos 

jurídicos sólidos e convincentes. ISTO POSTO, nos termos do art. 300 do 

CPC, concedo a tutela antecipada para determinar que o requerido retire o 

nome da parte reclamante dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, relativamente ao débito descrito na presente 

reclamação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desde já, defiro a inversão do ônus da 

prova. Designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o(a) reclamado(a), bem como intime-se o(a) 

reclamante. Advirto que, o não comparecimento do(a) reclamante na 

audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar, no prazo legal, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula 

n.12TR/TJ). Deverão as partes manifestarem se pretendem produzir 

provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nova Xavantina – MT, 29 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000497-51.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA RODRIGUES PINTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU SOARES ERINGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 28170069), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento de 

sua obrigação, conforme cálculos constantes do Id. 30478212, no valor de 

R$=3.106,23= (três mil cento e seis reais e vinte e três centavos), 

devidamente atualizado até o dia 18/03/2020. Ficando a executada ciente 

que extrapolado o prazo sem comprovação do pagamento, será acrescido 
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ao montante à multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o 

prazo sem comprovação encaminhem-se os autos conclusos para 

apreciação do pedido de penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina, 18 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-04.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MIGUEL ALVARENGA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Claudia Orsi Abdul Ahad OAB - SP217477 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000957-04.2019.8.11.0012. REQUERENTE: JULIO MIGUEL ALVARENGA 

DA SILVA REQUERIDO: ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO 

DE VALORES propostas por JULIO MIGUEL ALVERENGA DA SILVA em 

face de ENGLISHTOWN LIVE DO BRASIL INTERMEDIAÇOES LTDA, todos 

qualificados. Pois bem. O pedido autoral é parcialmente procedente, senão 

vejamos. Inicialmente, cumpre destacar que trata-se de relação 

consumerista, inexistindo pois, qualquer dúvida quando a aplicabilidade da 

Lei 8.078/90, o artigo 14 da referida Lei, atribui ao fornecedor de serviços 

a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

vejamos: “Art. 14 . O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Ressai dos autos que a controvérsia da presente 

lide cinge-se na imposição de multa 30% sobre o valor restante, aduzindo 

a parte autora tratar-se de cobrança abusiva em virtude da desistência do 

curso oferecido pela reclamada. A reclamada limitou-se a argumentar que 

não cometeu qualquer ato ilícito, pois o autor tinha ciência dos valores a 

serem pagos a título de multa em caso de desistência. Importante salientar 

que as cláusulas e condições estipuladas em contrato de adesão não são 

imunes à apreciação do poder judiciário. Verificado o abuso na prestação 

do serviço, é dever do poder judiciário prover meios para que o cliente ora 

consumidor não reste prejudicado, uma vez que é parte vulnerável na 

relação jurídica estabelecida. A boa fé objetiva, princípio de índole 

constitucional, é uma das finalidades centrais do ambiente regulatório que 

disciplina a adesão aos contratos, seja em favor da empresa, seja em 

favor do consumidor ora contratante. Deve-se considerar que a pretensão 

do autor encontra amparo nos art. 51, IV do CDC, conforme veremos: “Art. 

51 – São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV- 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade”. Desta forma, demonstrada a lesão, sob o prisma 

econômico, amparada na reversibilidade de cláusulas onerosas, que 

desequilibram os direitos e obrigações da Autora, como está posto na 

teoria da imprevisão a qual permitiu a inserção da imposição de cláusula 

penal excessiva. Esta teoria foi recepcionada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, reforçando ser o contrato um instrumento social e não um 

meio de enriquecimento ilícito. Assim, ao meu ver, tenho que a autora 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos. Todavia, em que pese 

os fatos narrados causarem certo dissabor, não são suficientes a fim de 

amparar pleito indenizatório por danos morais, uma vez que não 

extrapolam os limites de mero dissabor cotidiano. Entender-se de forma 

diversa equivaleria a dizer que toda e qualquer aborrecimento nas 

relações jurídicas, ou impontualidade no pagamento, incumprimento 

contratual, gerariam sempre o dever de indenizar moralmente a pessoa 

lesada, o que não se admite. Desta feita, a meu ver, não houve lesão a 

nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como, a autora não 

comprovou que sofrido qualquer prejuízo extrapatrimonial, fato este que 

afasta a ocorrência de dano moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de: A) 

DECLARAR a rescisão contratual objeto dos autos, bem como declarar a 

abusividade e nulidade da cobrança referente às cláusulas por rescisão 

antecipada de 30% (trinta por cento) incidente sobre o saldo devedor 

vincendo, as quais constam no Instrumento de prestação de serviços 

educacionais objeto da presente ação, devendo ser retido a título de multa 

o valor de 10% (dez por cento) do saldo vincendo; B) CONDENAR a 

empresa reclamada a proceder com a restituição do valor de R$ 408,24 

(quatrocentos e oito reais e vinte e quatro centavos), corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC desde a data da cobrança; De igual 

forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, 

ante a inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado pela reclamada 

capazes de gerar a pretendida indenização. DECLARO extinto o processo, 

com resolução do mérito. Deixo de condenar a reclamada ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-47.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU ALBANO KASPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEULLER RAMURY VASCO DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000786-47.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ROMEU ALBANO KASPER 

REQUERIDO: WEULLER RAMURY VASCO DIAS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ROMEU ALBANO KASPER em face de WEULLER RAMURY VASCO DIAS, 

onde o autor narra, em síntese, que fora surpreendido com comentários 

caluniosos e depreciativos por atitude do requerido, consistentes em 

insultos de desqualificação pessoal com dizeres do tipo “caloteiro” em 

grupo da rede social “Facebook” que repercutiram negativamente em sua 

esfera íntima. Em sua defesa, o requerido confirma a versão apresentada 

pelo autor, entretanto, aduz que não há de se falar em dano moral, uma 

vez que os anúncios/publicações disponibilizados pela rede social não 

alcançam a totalidade de usuários, bem como que apagou após 20 minutos 

da publicação, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Pois bem. Por certo que as provas trazidas ao processo se 

destinam ao julgador, cabendo a ele sua avaliação, não estando obrigado 

a aderir às teses apresentadas pelas partes, podendo, pois, dentro do 

seu livre convencimento, valorá-las de acordo com o contexto da causa, 

da forma que lhe for mais adequada. Cediço que para a configuração do 

dano moral faz-se necessária à demonstração dos seguintes 

pressupostos: a) ação ou omissão do agente; b) ocorrência de dano; c) 

culpa e d) nexo de causalidade. No caso em apreço, percebo que a 

atitude do requerido trouxe sérias consequências para o autor, não se 

tratando assim de mero dissabor. No âmbito da responsabilidade civil, 

necessária é a demonstração da culpa do agente pelo prejuízo 

experimentado pela vítima, que, não lição de Rui Stoco, “pode empenhar 

ação ou omissão e revela-se através da imprudência: comportamento 

açodado, precipitado, apressado, exagerado ou excessivo; negligência: 

quando o agente se omite deixa de agir quando deveria fazê-lo e deixar de 

observar regras subministradas pelo bom senso, que recomendam 

cuidado, atenção e zelo”. (in “Tratado de Responsabilidade Civil” São 

Paulo: RT, 2004, pág 132). A reparação do dano causado a outrem se 

impõe quando o agente pratica ato ou omissão informado pela culpa lato 

sensu, vale dizer, quando age com dolo ou culpa em sentido estrito 
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(imprudência, negligência e imperícia) e resulta demonstrado o nexo de 

causalidade de sua conduta e os danos ocasionados à vítima. De fato, o 

ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de indenização por 

dano moral em casos de ofensa à honra. São três as hipóteses de ofensa 

à honra previstas no ordenamento jurídico, quais sejam, calúnia, injúria e 

difamação. A calúnia consiste na acusação ou divulgação da prática 

inverídica ou falsa de um crime. Em contrapartida, a injúria pode ser 

definida como a ofensa ao decoro ou à dignidade da pessoa, ou seja, 

alguém manifesta a sua opinião desfavorável em relação a uma pessoa 

(honra subjetiva). Por fim, a difamação é a atribuição ou imputação a uma 

pessoa de um fato ofensivo à sua reputação e está relacionada com a 

honra objetiva. No caso específico dos autos, a agressão sofrida pelo 

autor está por demais evidenciada pelos documentos acostados aos 

autos, como dito alhures. Ainda, também restou demonstrado que o 

comportamento irresponsável do requerido trouxe sérias consequências 

de ordem moral, sendo causa de sofrimentos inestimáveis ao autor. 

Quanto aos danos morais, segundo a doutrina eles “são, no fundo, 

reações na personalidade do lesado a agressões ou a estímulos 

negativos recebidos do meio ambiente através da ação de terceiros, que 

atinjam seus bens vitais” ( in “Reparação Civil por Danos Morais”, de 

Carlos Alberto Bittar, pág. 41, Editora RT, 1993). É sabido que a 

indenização por dano moral não tem o objetivo de reparar a dor, que não 

tem preço, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os 

sofrimentos do beneficiário, já que o julgador deve agir com bom senso, de 

acordo com as particularidades de cada caso. Cabe asseverar que a 

emissão de comentários atrelados a insultos ofensivos e depreciativos 

sobre o autor, além da divulgação de cobrança vexatória configura dano 

moral indenizável, vez que causam grande repercussão e ainda põe em 

total descrédito perante a sociedade local. Nesse sentido: (GRIFO) 

“EMENTA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA 

VEXATÓRIA COMPROVADA. DÍVIDA COBRADA ATRAVÉS DAS REDES 

SOCIAIS (FACEBOOK). CONDUTA DA RÉ QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES 

DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO 

(R$880,00), POIS ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 

CONCRETO. CARÁTER PEDAGÓGICO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006076715, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016). TJ-RS - 

Recurso Cível 71006076715 RS (TJ-RS) Jurisprudência / Data de 

publicação: 06/06/2016” Reconhecido então o dever de indenizar, resta 

agora a fixação do valor da indenização, o qual deve atentar para as 

peculiaridades de cada caso. Deve ser levada em consideração a 

situação econômica das partes, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, 

além da importância da lesão. Assim, o valor não deve ser baixo a ponto 

de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar o 

enriquecimento sem causa do beneficiado, razão pela qual, levando-se em 

conta o caráter compensatório da medida, bem como a situação 

econômica do requerido, revela-se razoável fixar em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), valor que se mostra moderado e suficiente a fim de evitar 

reiteração de atos desta natureza. DISPOSITIVO Diante do exposto e por 

tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para o fim de CONDENAR o 

requerido a pagar indenização por danos morais ocasionados ao autor no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz 

Leigo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-27.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ESMERIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 2020, às 

08h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 18 de março de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-27.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ESMERIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 2020, às 

08h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 18 de março de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-27.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ESMERIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, torna sem efeito as intimações dos IDs de 

nº 30482175 e 30482174, tendo em vista que, são datas referentes ao 

ano de 2019 lançadas indevidamente. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina- MT, 07 de novembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-27.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ESMERIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, torna sem efeito as intimações dos IDs de 

nº 30482175 e 30482174, tendo em vista que, são datas referentes ao 

ano de 2019 lançadas indevidamente. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina- MT, 07 de novembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-27.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ESMERIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de maio de 2020, às 

08h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 18 de março de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-27.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ESMERIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de maio de 2020, às 

08h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 18 de março de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000942-36.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARCANGELA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

IVANI FARIA DE PINHO (TESTEMUNHA)

NERCIDIO ROSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000942-36.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): ARCANGELA ALVES DA SILVA TESTEMUNHA: NERCIDIO 

ROSA DA SILVA, IVANI FARIA DE PINHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Nos termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, que entrou em vigor em 17 de março de 

2020, necessário se faz o cancelamento do ato designado. A audiência 

será reagendada tão logo a situação da Saúde Pública permita e de 

acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se preferência 

de agendamento aos atos que foram cancelados nestes termos. 

Intimem-se. Às providências. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001246-35.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDES LOPES DE MOURA (AUTOR(A))

ORIVAN SANTANA DA SILVA (TESTEMUNHA)

AMADO JOAQUIM RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001246-35.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): PLACIDES LOPES DE MOURA TESTEMUNHA: ORIVAN 

SANTANA DA SILVA, AMADO JOAQUIM RIBEIRO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Nos termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, que entrou 

em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz o cancelamento do 

ato designado. A audiência será reagendada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos. Intimem-se. Às providências. Data registrada no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001213-79.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. S. (REQUERENTE)

K. O. S. (REQUERENTE)

K. O. S. (REQUERENTE)

K. O. S. (REQUERENTE)

MARTA ANGELINA DA SILVA ALVES (TESTEMUNHA)

MARIA MOREIRA NEVES BORGES (TESTEMUNHA)

LUCIANA LAURINDA PAULO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS REIS OLIVEIRA OAB - 007.324.892-45 (REPRESENTANTE)

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001213-79.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: J. O. S., K. O. S., K. O. S., K. O. S. REPRESENTANTE: 

VANIA DOS REIS OLIVEIRA TESTEMUNHA: MARIA MOREIRA NEVES 

BORGES, LUCIANA LAURINDA PAULO, MARTA ANGELINA DA SILVA 

ALVES REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos etc. Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, que entrou em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz 

o cancelamento do ato designado. A audiência será reagendada tão logo a 

situação da Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da 

pauta deste Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos que 

foram cancelados nestes termos. Intimem-se. Às providências. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000381-12.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES PEREIRA (TESTEMUNHA)

MARIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

CONCEICAO DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000381-12.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: CONCEICAO DO CARMO DA SILVA TESTEMUNHA: 

MANOEL ALVES PEREIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos 

etc. Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, que entrou em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz 

o cancelamento do ato designado. A audiência será reagendada tão logo a 

situação da Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da 

pauta deste Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos que 

foram cancelados nestes termos. Intimem-se. Às providências. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000386-34.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

RAIMUNDO ALVES DA COSTA (TESTEMUNHA)

WALMIR MARCAL DE SOUZA (TESTEMUNHA)

LEONI EVARISTO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

OLIDIO DE MOURA E SILVA NETO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000386-34.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: EUNICE SANTOS DA SILVA TESTEMUNHA: LEONI 

EVARISTO DOS SANTOS, RAIMUNDO ALVES DA COSTA, WALMIR 

MARCAL DE SOUZA, OLIDIO DE MOURA E SILVA NETO REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Nos termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, que entrou 

em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz o cancelamento do 

ato designado. A audiência será reagendada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos. Intimem-se. Às providências. Data registrada no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000385-49.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO GONZAGA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

MEIRY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000385-49.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: MEIRY PEREIRA DA SILVA TESTEMUNHA: GONCALO 

GONZAGA DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA, 

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Nos termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, que entrou 

em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz o cancelamento do 

ato designado. A audiência será reagendada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos. Intimem-se. Às providências. Data registrada no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000426-16.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000426-16.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: ANIZIO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO REQUERIDO: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Nos 

termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, que 

entrou em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz o 

cancelamento do ato designado. A audiência será reagendada tão logo a 

situação da Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da 

pauta deste Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos que 

foram cancelados nestes termos. Intimem-se. Às providências. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000428-83.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SCHLEICHER (TESTEMUNHA)

ANISIO OLIVEIRA DE RESENDE (TESTEMUNHA)

LEONILDO SCHEFFLER (TESTEMUNHA)

EVA BARREIRO SAVICZKI (REQUERENTE)

ARI CONTI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000428-83.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: EVA BARREIRO SAVICZKI TESTEMUNHA: LEONILDO 

SCHEFFLER, ARI CONTI, ANISIO OLIVEIRA DE RESENDE, NILSON 

SCHLEICHER REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

de Mato Grosso, que entrou em vigor em 17 de março de 2020, necessário 

se faz o cancelamento do ato designado. A audiência será reagendada 

tão logo a situação da Saúde Pública permita e de acordo com a 

disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se preferência de 

agendamento aos atos que foram cancelados nestes termos. Intimem-se. 

Às providências. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001140-73.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA DOS SANTOS BARREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001140-73.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): DORALINA DOS SANTOS BARREIRO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Nos termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, que entrou 

em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz o cancelamento do 

ato designado. A audiência será reagendada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos. Intimem-se. Às providências. Data registrada no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000021-77.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS ALVES & ALVES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 18 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE IZABELE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANATINGA TUR LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 18 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-84.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Decisão de ID 29963407. Paranatinga, 18 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000391-56.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - SP153723 (ADVOGADO(A))

FABIO DA SILVA GUIMARAES OAB - SP264912 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. S. M. M. (REQUERIDO)

M. M. (REQUERIDO)

M. L. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOVAIR MANZATTO OAB - SP68673 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes do Despacho de ID 26342305 Paranatinga, 18 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000807-24.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ASSENTAMENTO JAGUARIBE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SILVEIRA DE LIMA JUNIOR OAB - GO47909 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS LOPES LINO (REU)

SUDARIO LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PREFEITURA DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 18 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81206 Nr: 2853-71.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Luis Miezerski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serasa- Centralização de Serviços dos 

Bancos S/A, Serviço de Proteção Ao Crédito-SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos etc.

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, que entrou em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz 

o cancelamento do ato designado.

A audiência será reagendada tão logo a situação da Saúde Pública permita 

e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se 

preferência de agendamento aos atos que foram cancelados nestes 

termos.
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 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97549 Nr: 1154-74.2019.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Marcelo Augusto de Souza Garms - OAB:212791/SP, 

Rodrigo Lopes Garms - OAB:159092/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandra Manoel Garcia - 

OAB:315.805

 Assim, nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, que entrou em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz 

o cancelamento do ato designado.A audiência será reagendada tão logo a 

situação da Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da 

pauta deste Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos que 

foram cancelados nestes termos. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91446 Nr: 3217-09.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio de Moraes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 Vistos etc.

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, que entrou em vigor em 17 de março de 2020, necessário se faz 

o cancelamento do ato designado.

A audiência será reagendada tão logo a situação da Saúde Pública permita 

e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se 

preferência de agendamento aos atos que foram cancelados nestes 

termos.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26212 Nr: 2244-69.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emam Emulsões e Transporte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BOLOGNANI 

GRANDINETTI PEREIRA PINTO - OAB:65635 , GUILHERME AUGUSTO DE 

SOUZA QUITES - OAB:OAB/MG 112511, KÊNIA DE AGUIAR LOURENÇO 

- OAB:OABA/MG 152.049, RENATO MILANEZ VIEIRA - OAB:OAB/MG 

105998, RODRIGO FARIA DE SOUSA - OAB:112528 , SILVIA MARIA 

CAMARGOS ARAUJO - OAB:OAB/MG 187.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da parte 

Autora para que no prazo de 15 dias, junte aos autos antes da expedição 

do Precatório, o respectivo contrato de honorários para destacar do 

montante da condenação o que lhe couber por força de honorários 

contratuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102885 Nr: 2844-41.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Vale Campos Junior, Beatriz Mauricio 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia ___/___/___, às 

__:__ horas, a ser realizada na sala de audiências da Primeira Vara desta 

Comarca, no Fórum local, para realização da audiência de instrução e 

julgamento. Cite-se o réu, constando as advertências legais. Estando 

aquele preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra comarca, 

expeça-se carta precatória para citação e intimação desta decisão, sem 

prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo deprecado.As 

provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca 

(s), expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do 

CPP.Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na 

forma do art. 221, §2º, do Código de Processo Penal, ou, sendo 

funcionário público, expeça-se o competente mandado de intimação e 

comunique-se na forma do art. 221, §3º, do Código de Processo Penal, 

caso contrário, intime(m)-se a(s) testemunha(s) no (s) endereço (s) 

declinado (s) pelas partes.Intimem-se e dê-se ciência ao Ministério 

Público.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52551 Nr: 1762-82.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otmar Ivo Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A/MT, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:17.528 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão de correspondência devolvida de às fls 61/62.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59627 Nr: 348-78.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Percival Eleutério de Paula, Pedro Gomes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o requerido para deposita os 50% dos 

honorários periciais de Fls. 620/623 e versos, para que o perito dê início 

aos trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74173 Nr: 3234-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Resende Santeiro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte credora para se 

manifestar acerca da certidão do Ofícial de Justiça às fls.88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78100 Nr: 1320-77.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristianny dos Passos Bittencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifesta 

acerca dos documentos de fls.114/135, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83632 Nr: 4054-98.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Faustino de Souza Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão às fls.35/36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76344 Nr: 504-95.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenil Benedito Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Maria Copetti - 

OAB:7.187/SC, MARCIA MARIA SMIELEVSKI - OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão de correspondência devolvida de às fls 26/27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77178 Nr: 876-44.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaíde Martins de França Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, Kevin Michel Souza Tondorf - OAB:23335-O/MT, 

ROMARIA PEREIRA DA COSTA - OAB:24305/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

se foi implantado o benefício previdenciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77622 Nr: 1101-64.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Geraldo Vertuan, Cláudio Cesar Vertuan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para indicar 

bens passíveis de penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84084 Nr: 4291-35.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Barros de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para indicar 

bens passíveis de penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85059 Nr: 4670-73.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J K PNEUS LTDA, Jaime Kolling, Izolda Elena 

Kolling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte credora para se 

manifestar acerca da certidão do Ofícial de Justiça às fls.55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86740 Nr: 798-16.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge José Zamar Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Cardoso Pinto, Julia Cardoso Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, bem como indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88412 Nr: 1705-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabbiola da Silva Mendes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestar acerca da 

proposta de honorário juntado nos autos de fls.190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96536 Nr: 4325-73.2018.811.0044

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irmãos Domingos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. Supermercado LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Cezar Rosada - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão de correspondência devolvida de às fls 14/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27672 Nr: 664-67.2010.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão às fls. 235, 247 e quanto a Citação de Lourdes 

Lobelein Lopes de fls.260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27702 Nr: 694-05.2010.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roque Rosseti, Alice Arduíno Rosseti, Marcos José 

Rossetti, Márcia Maria Rossetti, Claudinei Brescancin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bezerra Leite, Vanderson Assis Lima, 

Paula Pugliese Assis Lima, Jorge Anselmo Casarin, Ione Terezinha Klidzio 

Casarin, Lindomar Betti Júnior, Sebastião Rodrigues Goulart - vulgo "Tião 

Goiano", Maria Zilá de Campos Longobarti Bett

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi de Col - OAB:6381/MT, 

Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Augusto Lombardi 

- OAB:117847/SP, Eduardo Bechorner - OAB:47305/RS, Homero 

Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão de correspondência devolvida de às fls 501/504.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31846 Nr: 89-88.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celma Divina Cruvinel, Gilmar de Souza Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

Citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32634 Nr: 874-50.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca do documento do perito de fls.166/167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33043 Nr: 1281-56.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls.57.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25880 Nr: 1912-05.2009.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percival Eleutério de Paula, Dayanne Lazarini de Paula, 

Pedro Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Leme Ltda, Mauro Lopes de Oliveira, 

Humberto Mauro de Ávila Assunção, Antonio Jerag, André Luiz de Ávila 

Assunção, Ciberlly Rodrigues de Souza Carvalho, Marlene Katia 

Barazzetti, Paula de Ávila Assunção, Landoaldo Castelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848, Rafael Costa Bernardelli - OAB:13411-A/MT

 os termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos 

para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54103 Nr: 233-91.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Carlos Breitembach, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão de correspondência devolvida de às fls 64/65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54135 Nr: 265-96.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar e requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61595 Nr: 1249-46.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Nilson Angelo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da Petição às fls.106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64716 Nr: 2656-87.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONILHA E BONILHA LTDA , Marcelo Alves 

Bonilha, Elisangela Aparecida Mariotini Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66533 Nr: 265-28.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.L.RUPOLO – ME, Deivison Leandro Rupolo, LUNALVA 

MENDES DA SILVA JERKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, André de Assis Rosa - OAB:19.077-A 

MT, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8392/MT, André 

Stuart Santos - OAB:OAB/MS 10637, DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609/O, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro 

- OAB:10647/MS, LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE 

MENDONÇA - OAB:14833/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 os termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos 

para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69606 Nr: 1495-08.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC Santeiro - ME, Luiz Antonio Resende 

Santeiro, Janete Coelho Santeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Ofícial de Justiça às fls.51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72561 Nr: 2615-86.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton de Moura Dornes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abgail Denise Bisol Grijo - 

OAB:5.200/MS, CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS - OAB:56.709, 

Celice Ivanaga Velasques - OAB:16.595, Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O/MT, 

Fernanda Nascimento - OAB:13.953, Larissa Marques Brandão - 

OAB:19.574, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498MT, Luis 

Augusto Barbosa - OAB:4.681/TO, Luma Mayara de Azevedo - 

OAB:5143-B/TO, Mauro Somacal - OAB:58.806, NATALIA 

HONOSTORIO RESENDE - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT, Rodolfo Fregadoli Gonçalves - OAB:16.338/MS, 

Suene Cintya da Cruz - OAB:28.002/GO, Yana Cavalcante de Souza - 

OAB:22.930/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado a ser 

cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72879 Nr: 2736-17.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ney Ataíde de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everalda Bertoncelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o exequente para indicar 

manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19821 Nr: 1282-17.2007.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudina Amancio Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457 Nr: 945-14.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Siqueira & Cia Ltda, Jaime Dias Pereira 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladell i  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca do Mandado devolvido às fls.259/260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7751 Nr: 291-17.2002.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Lopes Mulato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildes David Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glayton Marcos Meira Nunes - 

OAB:5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15591 Nr: 1901-15.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereu José Sanini, Romeo Mário Basso, Cecília 

Mario Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Barcelos - 

OAB:7597- B, Firmino Gomes Barcelos - OAB:4770-B/MT, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258/A-MT, Sisane Vanzella - OAB:5971 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

Penhora e Avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18347 Nr: 2426-60.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yara Brasil Fertilizantes S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderi Corrêa Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacia Sayuri Wakasugi - 

OAB:176.135, Ademar Fronchetti - OAB:25819, David Pereira Garcia 

Júnior - OAB:51126, Eutichiano Davi Neto - OAB:3801/RS, Jairo Jorge 

Viegas de Oliveira - OAB:9.498, Luciane Marques Rache - 

OAB:32487/RS, Romeu João Remuzzi - OAB:6.124, Vanderlei de 

Souza Ramos - OAB:6380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de Citação, a 

ser expedida para Comarca de Porto Nascional Tocantins/TO, trazendo 

aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1 da CNGC. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - encaminhado a este 

Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19054 Nr: 526-08.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bac Sciences Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, 

Hermann Strital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis dos Santos 

Filho - OAB:5140, Geórgia Lucas dos Santos - OAB:10.703, José 

Eduardo Leite - OAB:6.517, Pedro Guilherme Kreling Vanzella - 

OAB:36525-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o requerido para deposita os 50% dos 

honorários periciais de Fls. 6186/189 e versos, para que o perito dê início 

aos trabalhos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000264-21.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001042-88.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES GUEDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54300 Nr: 3093-02.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Francisco de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

certidão de fls retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69991 Nr: 1631-05.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. Supermercado LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85402 Nr: 195-40.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesio Roberto Stormowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55753 Nr: 1563-26.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaías de Assunção Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58327 Nr: 3273-81.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Cerais Unai Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:9976-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65369 Nr: 2871-63.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Ana Maria Aparecida 

Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66216 Nr: 62-66.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlucia Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69905 Nr: 1603-37.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Francisco, A.J.A. ARMAZENS GERAIS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70539 Nr: 1833-79.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Antonio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Feliciano Alves dos Santos, Maria 

Eloirda Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno Bagordakis da 

Rocha - OAB:15.392, David Moura de Olindo - OAB:7.181/MS, 

Guilherme Brito - OAB:9.982, Henrique Lima - OAB:9.979, Marlon 

César Moraes da Silva - OAB:5629/MT, Paulo de Tarso Pegolo - 

OAB:10.789, Rodrigo Barros Loureiro de Oliveira - OAB:13.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Moura de Olindo - 

OAB:7.181/MS, Kennedi Mitrioni Forgiarini - OAB:13303-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 
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dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72646 Nr: 2647-91.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR Consórcios Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Cezar de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Salma Elias Eid Serigato - 

OAB:30.998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83622 Nr: 4051-46.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Felice - ME, Alessandra Felice

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Armelim - 

OAB:18.776/A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89119 Nr: 2090-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Martins de Siqueira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denize Frizon ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18945 Nr: 411-84.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santino Wauczenski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT, Charles Glifer da Silva - OAB:10496, Milton Costa 

Farias - OAB:2931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza dos Santos 

Camargo - OAB:5910, Vandir Apolinário Filho - OAB:6053-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54300 Nr: 3093-02.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Francisco de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55753 Nr: 1563-26.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaías de Assunção Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74065 Nr: 3202-11.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF FERRAGENS LTDA, Joyce Karina Kolling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

ARRESTO ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.

 Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66381 Nr: 176-05.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Francisco Longhi, Paulo Sandri Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado.

 Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51024 Nr: 201-23.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilmar Sartori, Lirge Maria Sartori Theotonio, 

Wellington Sanches Theotônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado. INTIMO-A também para que informe o valor 

atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79418 Nr: 1949-51.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA EDIANE T. ALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

Avaliação ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.

 Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57020 Nr: 2442-33.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W R da Silva e Cia Ltda - ME, Silvany Alves 

Kenf, Wilson Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

Penhora e Avaliação ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia 

para localidade a ser cumprido o mandado.

 Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79418 Nr: 1949-51.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA EDIANE T. ALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora para no prazo de 15 dias, compareça nesta Secretaria para 

retirada do Termo de Termo de Penhora e Depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82325 Nr: 3493-74.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51024 Nr: 201-23.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilmar Sartori, Lirge Maria Sartori Theotonio, 

Wellington Sanches Theotônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora para no prazo de 15 dias, compareça nesta Secretaria para 

retirada do Termo de Termo de Penhora e Depósito para providenciar a 

respectiva averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57020 Nr: 2442-33.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W R da Silva e Cia Ltda - ME, Silvany Alves 

Kenf, Wilson Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora para no prazo de 15 dias, compareça nesta Secretaria para 

retirada do Termo de Termo de Penhora e Depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 66381 Nr: 176-05.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Francisco Longhi, Paulo Sandri Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora para no prazo de 15 dias, compareça nesta Secretaria para 

retirada do Termo de Termo de Penhora e Depósito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20640 Nr: 2099-81.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Banck Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antônio Antunes de Macedo, Mauri 

Antunes de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abgail Denise Bisol Grijo - 

OAB:5.200/MS, Celice Ivanaga Velasques - OAB:16.595, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12002, Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Danilo Silva 

Oliveira - OAB:15.359-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O/MT, 

Fernanda Nascimento - OAB:13.953, Larissa Marques Brandão - 

OAB:19.574, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498MT, Luis 

Augusto Barbosa - OAB:4.681/TO, Luma Mayara de Azevedo - 

OAB:5143-B/TO, Mauro Somacal - OAB:58.806, Natalia Honostorio de 

Rezende - OAB:13.714, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT, Rodolfo Fregadoli Gonçalves - OAB:16.338/MS, 

Suene Cintya da Cruz - OAB:28.002/GO, Yana Cavalcante de Souza - 

OAB:22.930/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Antunes Macedo - 

OAB:OAB/MT 15674

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21542 Nr: 321-42.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Neuzete 

Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovair Ferreira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta 

comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada as 

partes para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIÇÃO designada para o dia 

15/05/2020 às 14h:20m, no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19611 Nr: 1084-77.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josef Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 1996-93.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Valentim Camilotti, Flávio Carlos Bonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Spake - OAB:48666/PR

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida para providenciar no prazo de 15 

(quinze) dias, o pagamento dos horários periciais conforme requerido as 

fls. 344 destes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96705 Nr: 838-61.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-78.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELANE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das partes dos termos da r.sentença proferida no ID 26386215.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000711-72.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PIRES MARTINS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000711-72.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 167.206,89 ESPÉCIE: [Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 
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Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, setor bancário sul, edificio sede 

III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: 

ANTONIO PIRES MARTINS Endereço: SITIO BOA ESPERANÇA, GLEBA 

SAO LUIZ, LOTE 673, ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a), para que se manifeste acerca da certidão 

negativa do Oficial de Justiça (Id.25966179), no prazo de lei. Peixoto de 

Azevedo-MT, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001020-30.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001020-30.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 11.448,00 ESPÉCIE: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDO 

NONATO DA SILVA Endereço: RUA B2, 495, JERUSALEM, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: AVENIDA DO 

COLONIZADOR, 703, SETOR LESTE, CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a) para, para manifestação (ID 27310617) no 

prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo-MT, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001001-87.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

K. H. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. Z. F. (REQUERIDO)

G. D. B. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001001-87.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: KADJA HAYANE AIRES DA SILVA Endereço: RUA TANCREDO 

NEVES, 477, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: ANDRE ZARDO FIM Endereço: AV. 

INTERPENINSULAR, 1301, CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 Nome: 

GISELE DE BARROS FIM Endereço: AV. INTERPENINSULAR, 1301, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 FINALIDADE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, na pessoa de seu advogado, para que tome ciência do 

despacho que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, vinculado aos 

autos do processo, bem como para que efetue o pagamento das custas 

iniciais, no prazo de 15(quinze) dias, com emissão da guia através do site 

www.tjmt.jus,br/guias e posterior juntada aos autos. Peixoto de Azevedo , 

18 de março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000746-66.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES PRADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000746-66.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 19.647,11 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO 

RODRIGUES PRADO Endereço: Rua Izabel Lino e Silva, 164, Centro, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) 

advogado(a) do polo ativo para efetuar o pagamento de 2(duas) 

diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro Centro, no prazo de 

10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/penhora, com posterior remessa do comprovante aos 

autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 18 de março de 2020 Maria Claudia Silva Policarpo Analista 

Judiciária (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000327-12.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMALIA SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

SILVA E SANTOS NETO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000327-12.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 12.157,30 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Endereço: 

AC COLIDER, AVENIDA TANCREDO NEVES 329 SETOR LESTE, CENTRO, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-970 POLO PASSIVO: Nome: SILVA E SANTOS 

NETO LTDA - ME Endereço: RUA DALIAS, S/Nº, S/N, JARDIM DAS 

FLORES, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: SAMALIA 

SOUZA DA SILVA Endereço: RUA DALIAS, S/N, JARDIM DAS FLORES, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) acerca da 

certidão do sr. meirinho (ID 30045270 - diligência negativa). Peixoto de 

Azevedo-MT, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000927-67.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO APARECIDO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000927-67.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 27.350,61 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: SILVIO APARECIDO FERREIRA 

Endereço: AV. ROTARY INTERNACIONAL, 394, CENTRO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA , na pessoa de seu advogado, para, querendo, 

apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Peixoto de 

Azevedo , 18 de março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 
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funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000598-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MAXIMIANA DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000598-55.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, 

Restabelecimento, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ANTONIA 

MAXIMIANA DE ALMEIDA E SILVA Endereço: PA CACHIMBO I, 

TRAVESSÃO 0A,, SÍTIO SONHO MEU, LOTE 121,, ZONA RURAL, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AVENIDA DAS 

ITAÚBAS, - DE 3426 A 3718 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT 

- CEP: 78550-284 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO 

para no prazo de lei, se manifeste quanto ao documento juntado sob ID: 

29940419, nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Josélio Fernandes Luna Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001019-45.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DOS SANTOS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001019-45.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário ]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE 

LURDES DOS SANTOS NUNES Endereço: RUA SANTA IZABEL, 66, 

AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Endereço: AVENIDA DO COLONIZADOR, 703, SETOR LESTE, CENTRO, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO para querendo, no prazo de 15(quinze) dias, impugnar a 

contestação proferida nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do prazo para que 

a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 18 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000342-44.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIA DE MACENA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 – Defiro, por ora, a gratuidade judicial pleiteada, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. 2 - Cite-se a parte requerida pelo 

procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

344 do mesmo diploma legal. 3 - À Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 

203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) Vindo a contestação, intime-se a parte 
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autora para replicar, em 15 (quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com 

a réplica for apresentado documento novo, intime-se a parte ré para 

manifestar-se a respeito, querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 

1º); 4 - Quanto ao pedido de antecipação de tutela, será apreciado após o 

transcurso do prazo para apresentação de contestação e a audiência de 

instrução. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000109-47.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SILVA BENEVIDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO HENRIQUE ROSE (REQUERIDO)

BENEDITO DE ASSUNCAO DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT14905-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000326-90.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA JOSEFA DA SILVA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a 

parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000323-38.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000345-96.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ANTONIO DE SOUSA (REQUERENTE)

SONIA MARIA BRAGA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Oficie-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que traga aos 

autos no prazo de 15 dias os extratos existentes em nome de 

LORRAYNNE SUENI CRUZ SOUSA – CPF: 046.070.501-64 referentes ao 

FGTS e PIS. 2. Oficie-se o BANCO DO BRASIL S/A para que traga aos 

autos no prazo de 15 dias os extratos existentes em nome de 

LORRAYNNE SUENI CRUZ SOUSA – CPF: 046.070.501-64 referentes ao 

PASEP. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000343-29.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RZI AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE CEZAR MACHADO DA SILVA (REQUERIDO)

ISABEL FRANCISCA MIRO DE CORDOVA MACHADO DA SILVA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000325-08.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LIMA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 
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prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-75.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSIANA DA SILVA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-30.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a 

parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000945-54.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000945-54.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

ADRIANA SOUZA GOMES Endereço: venceslau braz, 83, casa, alvorada, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AV. 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 1288, SALAS 9 E 10, ANDAR ED. TH., 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-286 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar impugnar à contestação, nos autos do processo acima 

identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do prazo para que 

a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 18 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000833-85.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000833-85.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 3.500,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Correção 

Monetária de Benefício pago com atraso, Assistência Judiciária Gratuita, 

Sucumbência, Provas]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: ROBERTO CARLOS DE SOUZA Endereço: rua rio de janeiro, 8, 

nova esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 553, 9o andar, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do prazo para que 

a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 18 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000672-75.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDETE MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000672-75.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA VALDETE MARTINS DOS SANTOS 

Endereço: UNIÃO DO NORTE, S/N, ZONA RURAL, DISTRITO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo no 

prazo de 15(quinze) dias impugnar a contestação nos autos do processo 

acima identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do prazo 

para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 

18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000362-35.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO DOMINGOS SILVA SANTOS (REQUERIDO)

SOMEPEL SORRISO MECANICA E PECAS LTDA (REQUERIDO)

HENRIQUE ZORDAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75792 Nr: 3450-74.2015.811.0023

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25.440/O, FERNANDO FRANÇA DE ANDRADE - OAB:MT- 
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27210/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DITAL DE INTIMAÇÃO

Publicar três vezes, com intervalo de 10(dez) dias

AUTOS N.º 3450-74.2015.811.0023 código 75792

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NILSON DE OLIVEIRA

PARTE RÉQUERIDA: ADAILTON DE OLIVEIRA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Interditado: Adailton de Oliveira, Cpf: 

73785466153 Filiação: Gerônimo Jacinto de Oliveira e Santília Santos de 

Oliveira, data de nascimento: 21/12/1975, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, solteiro(a), Endereço: Chácara Palito, Bairro: Gleba Eta, 

Cidade: Peixoto de Azevedo-MT Interditado: Adailton de Oliveira, Cpf: 

73785466153 Filiação: Gerônimo Jacinto de Oliveira e Santília Santos de 

Oliveira, data de nascimento: 21/12/1975, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, solteiro(a), Endereço: Chácara Palito, Bairro: Gleba Eta, 

Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Tornar público a sentença que decretou a interdição de 

Adailton de Oliveira, acima qualificado, declarando-o relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do CPC - 

patologia mental – CID – F10: F72 (retardo mental) desde o nascimento.

SENTENÇA: NILSON DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face 

de ADAILTON DE OLIVEIRA, sustentando que devido o interditando 

possuir síndrome de deficiência mental, necessário se faz a sua 

nomeação como curador o interditando para representá-lo na prática de 

todos os atos da vida civil.

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 9/18. Durante a instrução 

processual o interditando foi interrogado pelo Magistrado (fls. 24/26). 

Laudo médico juntado aos autos à fl. 50. Parecer do Ministério Público 

Estadual às fls. 56/57, opinando pela procedência do pedido inicial. Relatei. 

Fundamento e decido. O pedido inicial deve ser julgado parcialmente 

procedente. Examinando os autos constato que a requerida deve 

realmente ser interditada, uma vez que a pericia médica informou que 

“periciando é portador de retardo mental de nascimento (CID10:F72), de 

etiologia desconhecida que leva a um comportamento compatível com 

criança de idade de 2 a 5 anos ”, sendo anomalia irreversível, tendo total 

dependência de outra pessoa para que o interditando realize suas 

atividades que necessite de supervisão de terceiros para as tomadas de 

decisões. Em audiência verificou-se que de fato ADAILTON DE OLIVEIRA 

necessita da assistência de terceiros para administrar a sua vida, 

situação essa também confirmada pelo interrogatório realizado. Assim, 

considerando que o artigo 1767, inciso I, do Código Civil estabelece que 

estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade, à ADAILTON DE 

OLIVEIRA deverá ser nomeado CURADOR, e esta deverá ser a pessoa do 

requerente – NILSON DE OLIVEIRA, seu irmão, que se mostrou 

interessada e capaz de assistir. No entanto, a interdição de ADAILTON DE 

OLIVEIRA se dará para o fim de dar-lhe curador para ASSISTI-LO nos atos 

de natureza patrimonial e negocial, haja vista que a Lei nº 13.146/2015, 

que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, promoveu alterações 

no Código Civil, especificamente no artigo 4º, inciso III, para disciplinar que 

são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade. Desta feita, embora o pedido contido na inicial seja para 

determinar a interdição de ADAILTON DE OLIVEIRA para que a requerente 

NILSON DE OLIVEIRA possa representa-la na prática de todos os atos da 

vida civil, este magistrado apenas poderá nomear curador à interditanda 

para que possa ser ASSISTIDO nos atos relativos aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, em atenção ao que dispõe o artigo 85 da Lei nº 

13.146/2015 e à atual redação do artigo 4º do Código Civil. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL para decretar a INTERDIÇÃO de ADAILTON DE OLIVEIRA, nascida 

em 21/12/1975, portadora do CPF nº 737.854.661-53, CTPS 60.396 Série 

00014-MT, declarando-o RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do citado codex, nomeio 

como seu CURADOR NILSON DE OLIVEIRA, portadora do RG nº 

1700230-3 SSP/MT e CPF: 998.608.991-34, para ASSISTI-LO nos atos 

relacionados aos direitos de natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL (art. 85 

da Lei 13.146/2015). Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º 

do CPC e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil de pessoas naturais e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. Considerando a atuação 

do médico perito Dr. Marcelo R. Del Papa (fl. 50), determino o pagamento 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais. Expeça-se 

a competente certidão em favor da advogada nomeada. Considerando a 

atuação da advogada Andréia Gomes de Souza – OAB/MT 21739-O, 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, no valor de 1 (um) URH, com fundamento no item 15.1 da 

Resolução 096/2007 (tabela de honorários advocatícios da Ordem dos 

Advogados do Brasil), devendo a Secretaria expedir a competente 

certidão a causídica.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes 

Luna - Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 22 de janeiro de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38370 Nr: 1577-49.2009.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097 - B, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora da sentença a 

seguir transcrita em resumo: Vistos, (...) Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 487, II e 924, V, do Código de Processo Civil, reconhece-se a 

prescrição intercorrente do crédito perseguido, determinando o 

arquivamento da presente execução, ante a extinção do crédito 

executado. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas 

e anotações de estilo. Sem custas e honorários.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-27.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000283-27.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 140,97 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO Endereço: SANTA ISABEL, 

305, AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 
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PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA B, 47, LIBERDADE, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-27.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000283-27.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 140,97 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO Endereço: SANTA ISABEL, 

305, AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA B, 47, LIBERDADE, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002743-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

356,59, a que foi condenado nos termos da r. sentença de id. 23824383. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 206,70 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 149,89 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000869-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON OLIVEIRA CASSIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 
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562,52, a que foi condenado nos termos da r. sentença de id 21570845. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 149,12 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002974-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO DOS SANTOS FLORENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

562,52, a que foi condenado nos termos da r. sentença de id 21567941. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 149,12 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000692-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA ESTEVAM PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

562,52, a que foi condenado nos termos da r. sentença de id 23824383. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 149,12 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002362-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE KAISER WOLFART OAB - SC30905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALLERINI & SILVA LTDA - ME (REU)

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as partes requerente e requerida, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, no importe de R$ 562,52, a que foram condenados nos 

termos da r. sentença de id 28576207, à razão de 50% para cada um. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 206,70 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 74,56 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000696-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VILELA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

562,52, a que foi condenado nos termos da r. sentença de id 21571506. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 149,12 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002783-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

413,40, a que foi condenado nos termos da r. sentença de id 24971731. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar 

“custas e taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número 
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único do processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os 

campos com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis 

(Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar 

guia”. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo 

geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000967-11.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIDONE PORTELA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO PORTELA DA SILVA HERNANDES (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000967-11.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

SIDONE PORTELA DA SILVA REU: JOAO PEDRO PORTELA DA SILVA 

HERNANDES Vistos. Intime-se o autor para que, em dez dias, informe 

acerca da existência do interesse de agir em razão da existência de 

escritura pública de reconhecimento de união estável. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000681-33.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREITAS DA SILVA OAB - 895.429.321-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003028-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI OAB - MT0017061A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003677-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE SOUZA SALIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003753-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DOS SANTOS BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004051-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALDINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003630-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA GONCALVES COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003573-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

ELIANA LADISLAU DA SILVA OAB - 043.370.361-05 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para manifestar-se acerca da 

contestação juntada aos autos, dentro do prazo legal. Pontes e 

Lacerda/MT, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004050-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004043-77.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LUZ QUERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-76.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALKIRIA APARECIDA MENDONCA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BATTISTETTI BERLANGA OAB - MT0006810A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000358-28.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON BRUNO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000383-41.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY MARIA DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-35.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ISMENIA CELINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-53.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000326-23.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003311-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

28ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA, GOIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS OAB - GO37040 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agropecuária Florêncio Bonito (REQUERIDO)

Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda - MT (REQUERIDO)

Liliana Queiroz Ferreira Franco (REQUERIDO)

Zigomar Ferreira Franco (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON RAMOS JUNIOR OAB - GO11550 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILBERTO BATISTA DE LUCENA (REQUERENTE)

LUCIANO CORREA DE OLIVEIRA OAB - SP134393 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 Processo 

nº 1003311-96.2019.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico que decorreu o 

prazo para as partes apresentarem quesitos e/ou indicarem assistente 

técnico. Diante disto impulsiono os autos intimando o interessado para que 

realize o pagamento da primeira parcela dos honorários do Sr. Perito para 

que se inicie os trabalhos. Pontes e Lacerda-MT, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003534-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DE CARVALHO SCHUCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003279-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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GILEUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000422-38.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000650-13.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA PONTEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004047-17.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE PEREIRA MAIA EZEQUIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-08.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

XAVIER PEDRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000232-75.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000674-41.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIO ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 18 de 

março de 2020.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184155 Nr: 11040-30.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON OLIVEIRA DA SILVA, TASSILA 

RAYANE CAMPOS OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:14866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Às partes para que promovam o cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98400 Nr: 1398-38.2015.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São Paulo Ltda, José Macelio da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Sylvia de Lacerda 

Varella Fernandes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, RENATO DE ANDRADE GOMES - OAB:63248

 Certifico que o recurso é tempestivo, portanto abro vistas para a parte 

autora impugnar

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109628 Nr: 5988-58.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA GARCIA BEZERRA, Mileni Garcia Gil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weder de Lacerda Silva - 

OAB:18773

 Intimo as partes da penhora realizada nos autos conforme CP juntada em 

ref: 299, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158453 Nr: 12081-66.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Quintino
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

laudo de perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164949 Nr: 2616-96.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Bilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

laudo de perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165878 Nr: 3103-66.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DILSON ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

laudo de perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167856 Nr: 4043-31.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI ROSA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

laudo de perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168061 Nr: 4150-75.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada do 

laudo de perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168547 Nr: 4373-28.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

realização da perícia da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82966 Nr: 338-98.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKCL, Cleismar Soares Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Nascimento de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003630-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA GONCALVES COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002928-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FLORES MACIEL (AUTOR(A))

ANDRE MASSAVI (AUTOR(A))

JOAO ELIDIO MASSAVI (AUTOR(A))

MARIA MASSAVI VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DE JESUS MACIEL (REU)

GILMAR DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002928-21.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANDRE MASSAVI, EDSON FLORES MACIEL, JOAO ELIDIO MASSAVI, 

MARIA MASSAVI VIANA REU: PAULA DE JESUS MACIEL, GILMAR DE 

OLIVEIRA Vistos. Intime-se para recolhimento em trinta dias sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000920-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO LUIZ LIMBERGER DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000920-71.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JAIRO LUIZ LIMBERGER DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

Desconstituo o perito anteriormente nomeado. NOMEIO como perito nos 

autos o ilustre médico Doutor LAURO LARAYA JÚNIOR – CRM/RO 2785 

(endereço: R. Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 743 de 1019



Centro, Vilhena - RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, e deverá 

exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos 

formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender 

pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao 

perito ora nomeado no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Deverá o (a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante remessa dos autos, 

intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem 

como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos 

II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral 

cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001291-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001291-35.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANTONIO PIRES DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

Desconstituo o perito anteriormente nomeado. NOMEIO como perito nos 

autos o ilustre médico Doutor LAURO LARAYA JÚNIOR – CRM/RO 2785 

(endereço: R. Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, 

Centro, Vilhena - RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, e deverá 

exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos 

formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender 

pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao 

perito ora nomeado no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Deverá o (a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante remessa dos autos, 

intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem 

como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos 

II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral 

cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000808-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS AMANCIO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000808-05.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARCUS VINICIUS AMANCIO DE BARROS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Intime-se o perito para que apresente o laudo técnico em quinze 

dias. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002985-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS DE OLIVEIRA CAIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002985-39.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA EXECUTADO: 

TAIS DE OLIVEIRA CAIRES Vistos. Defiro o pedido retro. Aguarde-se por 

60 dias em arquivo. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000977-55.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARILIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000977-55.2020.8.11.0013 ESPÉCIE: [Aposentadoria por 

Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Honorários Advocatícios, 

Citação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: IVANI MARILIA DA 

SILVA Advogado do(a) AUTOR: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - 

MT18255-O REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. Cite-se o requerido com as 

advertências legais para apresentar resposta, querendo e no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de 

fato. Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista 

ao autor para impugnação. NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico 

Doutor LAURO LARAYA JÚNIOR – CRM/RO 2785 (endereço: R. Gonçalves 

Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena - RO. Cep. 
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ortopedistasperitos@hotmail.com), o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, e deverá 

exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos 

formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender 

pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao 

perito ora nomeado no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Deverá o (a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante remessa dos autos, 

intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem 

como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos 

II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo 
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pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral 

cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA CASSIMIRO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000737-03.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

CREUSA CASSIMIRO DOS SANTOS SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO CREUSA CASSIMIRO 

DOS SANTOS SILVA propôs a presente Ação de Aposentadoria Rural por 

Idade em face do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos qualificados 

nos autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e 

legais para procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação 

pugnando pela improcedência do pedido contido na inicial. Realizada 

audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu 

artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A comprovação de tempo de serviço 

para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 

baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse sentido, de 

que a prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação 

da atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, 

vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é 

admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da 

Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos 

autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de 

autora. Esse início de prova material foi completada pela prova oral colhida 

em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, 

restou atendido pela autora a comprovação do exercício de atividade rural 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico à carência do referido benefício. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autor o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

observando para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar 

o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença. Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000160-88.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DA SILVA FERRAZ SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000160-88.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JULIA DA 

SILVA FERRAZ SANTOS PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 

30447275 e seguintes), intimo a parte autora para apresentar impugnação, 

no prazo legal. Pontes e Lacerda, 18/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000857-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

adayane cruz cosme (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000857-46.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL (1111) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: MARCOS 

PAULO DA SILVA PARTE RÉ: EXECUTADO: ADAYANE CRUZ COSME 

Certifico que decorreu o prazo concedido à parte executada sem que 

houvesse manifestação. Assim, intimo a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 18/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-67.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA PIMENTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000142-67.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): AMERICA 

PIMENTA DA SILVA PARTE RÉ: REU: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Certifico que a contestação apresentada nos 

autos (ID 30249789 e seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora 

para apresentar impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

18/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.
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Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000730-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DA CUNHA PEDROSA FRANCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000730-11.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA CÍVEL (65) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO 

DE MATO GROSSO PARTE RÉ: REU: MARIA ROSA DA CUNHA PEDROSA 

FRANCO Tendo em vista a juntada do Laudo pericial (Ids. 30473268 e 

seguintes), abro vista dos autos as partes, para manifestação no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 18/03/2020. CLARICE CUBA DE AVILA Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002053-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002053-51.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

PEREIRA DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Tendo 

em vista o teor do documento juntado (IDs 28213194 e 28213203), abro 

vista dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 18/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000971-48.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL AMERICO MAZETE VEIGA (REQUERENTE)

RAIALLA APARECIDA MAZETI VEIGA (REQUERENTE)

LUZIA DE FATIMA MAZETI SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000971-48.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: LUZIA DE FATIMA MAZETI SANTANA. REQUERENTE: RAUL 

AMERICO MAZETE VEIGA. REQUERENTE: RAIALLA APARECIDA MAZETI 

VEIGA. Vistos. De proêmio, o requerente não comprovou a impossibilidade 

financeira momentânea para custear as despesas inerentes à distribuição 

do processo. No mais, da análise dos elementos de informação 

constantes dos autos, verifica-se sem dificuldades que os pressupostos 

para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não 

estão pressentes. Neste viés, insta consignar que não cabe ao Estado 

assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de 

não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Assim sendo, é 

dever do interessado antecipar o pagamento dos atos processuais que 

pretende promover (art. 82, “caput”, do NCPC), impondo-se, por 

consectário lógico, a obrigação de comprovar o recolhimento das custas e 

taxas processuais no momento da distribuição (art. 456, “caput”, da 

CNGC). Desta forma, DETERMINO que a parte autora comprove o 

preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, carreando aos autos documento apto a comprovar que não possui 

condições financeiras para custear os gastos inerentes ao processo, ou, 

em idêntico prazo, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

devidas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, “ex 

vi” do art. 456, §1º, da CNGC. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 18 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002770-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO BATISTA SCHUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002770-97.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

ADEVALDO BATISTA SCHUINA. RÉU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA. Vistos. Em atenção à manifestação trazida em 

ID n.º 28906915 verifico que o causídico que atua no feito possui mandato 

outorgando-lhe poderes para receber valores em Juízo e deles dar 

quitação. Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o 

pedido formulado em ID n.º 28906915 e, por consequência, DETERMINO 

que sejam adotadas as providências necessárias para expedição de 

alvará, conforme valores de ID n.º 28619665. Após, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. EXPEÇA-SE o necessário. 

INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 18 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002319-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENICIA NAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002319-38.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA LENICIA NAVES REU: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos. 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca das provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, ou se 

desejam o julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do 

processo, presumindo o último, na hipótese de decorrer o prazo “in albis”. 

No mesmo prazo supra, MANIFESTE-SE a parte requerida, acerca do 

documento e da gravação juntada na impugnação à contestação, na forma 

do art. 437, §1º, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 18 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003626-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 746 de 1019



Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCOES ASSISTENCIA AUTOMOTIVA 24 HS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003626-27.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARCIO RODRIGUES DA SILVA REU: SOLUCOES ASSISTENCIA 

AUTOMOTIVA 24 HS LTDA - ME Vistos. PROMOVA-SE a citação da parte 

requerida, por meio de carta postal, no endereço sito à Rua Velho 

Campos, nº. 190, Loja 1, Centro, Macaé/RJ - CEP 2791 0 -210, 

consignando-se expressamente de que dispõe do prazo de 15 (quinze) 

dias para oferecer defesa, sob pena de serem reputados por verdadeiros 

os fatos narrados na petição inicial, a teor do art. 344, “caput”, do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 18 de março 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001260-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA ENERGIA S/A (EXECUTADO)

REDE ENERGIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DE AZAMBUJA CORSETTI OAB - RS80343 (ADVOGADO(A))

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001260-49.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: TANGARA 

ENERGIA S/A, REDE ENERGIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos. 

Considerando que o trâmite da presente ação de execução fiscal 

encontra-se suspenso por força de decisão proferida nos autos da ação 

de embargos à execução tombada sob o nº. 1003312-81.2019.8.11.0013 

e, não presente qualquer das exceções previstas no art. 314 do NCPC, 

DETERMINO que se aguarde o deslinde da lide secundária, motivo pelo 

qual INDEFIRO o pedido de Id. 30006604. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 

18 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124919 Nr: 5759-64.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIMIR COSTA MATIAS, Telefone 

999862095. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 406,37 (Quatrocentos e seis reais e trinta e 

sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112521 Nr: 1069-89.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEORI DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romualdo Bezerra de Souza, Alaíde Ramon 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA 

- OAB:12086

 Certifico para os fins de direito que, o Recurso de Apelação acostado aos 

autos é tempestivo, com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163278 Nr: 1880-78.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denir de Almeida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista o falecimento do Dr. José Dárcio de Andrade 

Rudner, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. MARCOS 

BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital 

Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de 

Cuiabá/MT, telefones (65) 3624-9211 e (65) 9-9637-8410, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito.INTIME-SE o digno perito, 

bem como as partes e seus advogados, para que compareçam no 

edifício-sede do foro local a fim de que seja a parte autora submetida à 

perícia, no dia e hora a serem designadas pelo perito.ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 

541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de Pontes e 

Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cuiabá/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

448Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 896Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

implicando ainda em gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre 

outros. Faço consignar que a parte autora deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal.Com a juntada do 

laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às partes para que, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 

1º, do NCPC). Em seguida, inexistindo impugnação, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos honorários em favor do perito e, ao final, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos.EXPEÇA-SE o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003956-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY ANNE ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003956-24.2019.8.11.0013. AUTORA: 

EMILY ANNE ROCHA SILVA. RÉU: SEGURADORA LÍDER. Vistos. Trata-se 

de ação ordinária de cobrança movida por AMILY ANNE ROCHA SILVA em 

desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. A parte requerente alega em sua inicial que, em decorrência 

de acidente de trânsito, ficou inválida, resultando incapacidade para as 

ocupações habituais, não podendo mais praticar as atividades do 

dia-a-dia, nem tampouco para as atividades laborativas, fazendo jus à 

indenização securitária DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Citada, a parte requerida apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, a ausência de interesse processual da parte 

autora. No mais, rebateu os argumentos referentes ao mérito da causa. É 

o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que a parte autora pleiteia que a ré seja condenada à 

indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Como preliminar, a parte ré apresentou a impugnação 

à gratuidade da justiça deferida à autora. Deste modo, a seguradora faz 

singelas alegações genéricas acerca da suposta capacidade econômica 

da autora. Ocorre que este juízo entende de modo diverso. Isto porque, ao 

se deferir a Gratuidade da Justiça (ID n.º 27902586), a alegação de 

hipossuficiência financeira contida na exordial foi suficiente para conferir 

presunção “juris tantum” de veracidade dos fatos afirmados pela parte 

autora, caso contrário, haveria decisão diversa, determinando a 

comprovação dos requisitos necessários à concessão do pleito, nos 

termos do art. 99, §2º, do NCPC, o que, à clara evidência, não ocorreu. 

Portanto, superada tal etapa, cabe ao réu a comprovação da aludida 

capacidade econômico-financeira da parte autora, no entanto, o 

impugnante não se desincumbiu do ônus de provar a alteração fática 

descrita pelo impugnado. Nesse sentido: “APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. 

JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA QUE REVOGOU OS BENEFÍCIOS. 

Irresignação. Acolhimento. É dos impugnantes o ônus de provar a 

substancial alteração das possibilidades econômicas do beneficiário da 

justiça gratuita, para que a benesse seja revogada. Impugnantes que não 

lograram desincumbir-se do ônus probatório. Sentença reformada. 

Recurso provido." (TJSP, APL 00066167220148260269). Isto posto, 

REJEITO a impugnação ao pedido de concessão de assistência judiciária 

gratuita. Acerca da preliminar de ausência de pressuposto de constituição 

e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a parte 

requerente não apresentou comprovante de residência, requisito para 

fixação do foro, a jurisprudência já sedimentou há muito tempo o 

entendimento pela desnecessidade de sua apresentação. O ordenamento 

processual ou rito aplicável às ações de cobrança do seguro DPVAT não 

mencionam a necessidade de apresentação do comprovante de 

residência. Nessa linha, destaco precedentes do e. Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo que, em casos análogos recentes, já firmou a 

orientação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL 

PARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA 

AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO - ROL 

TAXATIVO DOS ARTS. 282 E 283 DO CPC - RECURSO PROVIDO . 1. O 

comprovante de residência não está no rol de requisitos previsto no art. 

282 do Código de Processo Civil, sendo desncessária, portanto, a 

determinação de emenda para a sua apresentação, principalmente quando 

a agravante apresenta toda a qualificação na peça inicial com a 

informação de seu nome e sobrenome, nacionalidade, estado civil, 

profissão, número de carteira de identidade e CPF, endereço e domicílio, 

bem como a completa qualificação do réu . 2. Quanto a previsão do art. 

283 do CPC no sentido de que a inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, tais documentos são aqueles 

indispensáveis ao desenvolvimento do processo, ou seja, aqueles 

relacionados com os fatos e com os fundamentos jurídicos do pedido, 

consistindo, na verdade, as provas documentais pelas quais o autor 

pretende demonstrar a verdade de suas alegações. 3. Recurso provido. 

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 58139000028, Relator : CARLOS 

SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 18/06/2013, Data da Publicação no Diário: 27/06/2013)”. Com 

isso, verifica-se que o dispositivo legal retratado pelo Novo Código de 

Processo Civil em seus arts. 319 e 320 não exigem o comprovante de 

residência da parte, tal como é o entendimento jurisprudencial supracitado. 

Por tais razões, RECHAÇO a preliminar arguida. Portanto, não havendo 

mais preliminares a serem analisadas, DECLARO saneado o processo, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto desde já Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 

2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, 

CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, telefones (65) 3624-9211 e (65) 

9-9637-8410, o qual deverá ser intimado acerca da nomeação levada a 

efeito, independentemente de compromisso, e deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), cujo pagamento será custeado na fração de 50% (cinquenta por 

cento) pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte autora, que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término 

do processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 

127/2011/CNJ, e 50% (cinquenta por cento) pela parte requerida, na forma 

do art. 95, caput, do NCPC, devendo comprovar o depósito judicial da 

fração que lhe incumbe no prazo de 15 (quinze) dias. PROCEDA-SE a 

intimação das partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 465, § 1º, 

do Código de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à nomeação ou 

apresente pedido de escusa devidamente fundamentado. (art. 467, 

“caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO desde já o 

encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em vista não 

se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Com a comprovação 

do pagamento da verba honorária, INTIME-SE o perito para designar data e 

horário para a realização do exame médico. Na sequência, INTIMEM-SE as 

partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. (art. 466, §2º, 

do NCPC) APRESENTADO o laudo médico-pericial, INTIMEM-SE as partes, 

nas pessoas de seus advogados, via DJE, para que se manifestem, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à conclusão para deliberação. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 18 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003335-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003335-27.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

MANOEL ALVES DA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE ajuizada por MANOEL ALVES DA SILVA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados. A inicial veio 

instruída com documentos. A parte requerida foi citada, e apresentou 

contestação ao ID nº. 26038912. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do 

NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. Portanto, 

não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. Fixo como ponto controvertido 

da lide: o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de 

economia familiar, por parte da parte autora. No que tange à questão 

alusiva às provas a serem produzidas, considero, em um primeiro 

momento, que a prova testemunhal se consolida como mecanismo decisivo 

tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO 

a produção da prova testemunhal. DESIGNO o dia 5 de maio de 2020, às 

14h00min, para a realização de audiência de instrução. INTIMEM-SE a 

parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem como o 

requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos pretendem obter, 

observados os comandos estatuídos no artigo 455 do NCPC. 
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PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 18 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003022-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LORECI COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003022-66.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Loreci Coutinho Réu (é, s): Instituto Nacional do Seguro Social 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

proposta por MARIA LORECI COUTINHO contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e documentos. 

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação no Id: 24299234. A parte 

autora apresentou impugnação no Id: 24943594. Designada audiência de 

instrução e julgamento, referido ato foi realizado no dia 3 de março de 

2020 (Id: 29955791). Em seguida, vieram os autos conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Pretende a autora obter provimento 

judicial assegurando-lhe a aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurada especial rural, ao que se opõe o INSS, alegando que aquela não 

apresentou provas materiais suficientes que comprovassem o exercício 

de atividade rural em regime de economia familiar. Verifico que a situação 

do autor amolda-se àquela prevista no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, 

que é a daquela demandante que não tem prova material – assim 

entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 da mesma lei – 

ocasião em que a apresentação de qualquer dos documentos ali 

elencados seria o bastante para comprovar a atividade rural. No caso, 

permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que lastreada ao menos 

em início de prova material. Analisando os documentos juntados pela 

autora com a inicial, concluo que estes são aptos como início de prova 

para demonstrar a atividade rural exercida por si há longa data. A intenção 

do legislador em exigir um início de prova não é outra senão a de dar um 

alicerce para a prova testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de 

fraude. Pode ser, então, qualquer elemento físico do qual se possa extrair 

qualquer indício acerca da atividade laboral da parte, desde que 

oportunamente corroborado pela prova testemunhal. Quanto às provas 

colhidas em audiência, verifica-se do depoimento pessoal da autora, que a 

mesma afirmou que há 13 anos mora no núcleo urbano do Município de 

Pontes e Lacerda e, ainda, que o seu marido, Vlademir de Oliveira 

Coutinho, desempenhou atividades tipicamente urbanas por um longo 

período, confirmando, assim, as informações do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais (CNIS) anexado no Id: 24299235 - Pág. 9. Verifica-se 

do depoimento da autora. “Juiz: o Vlademir, ele trabalhou no INCRA?... 

Autora: trabalhou, faz muitos anos... Juiz: o Vlademir trabalhou no INCRA 

de 1999, aí em 2013 ele começou a trabalhar no Município de Pontes e 

Lacerda?... Autora: Isso... Juiz: Qual era a função que ele exercia no 

Município de Pontes e Lacerda?... Autora: Ele trabalhava em uma das 

secretarias... Juiz: Ele trabalhou em uma das secretarias dentro da 

prefeitura?... Autora: Sim.” (sic), [g.n], 4 min e 35 seg – 5min e 37 seg. 

Quanto às declarações das testemunhas, o Adão Luiz de Bastiani 

mencionou que conhece a autora há mais de trinta anos, mas que desde 

que ela se mudou para a cidade de Pontes e Lacerda, a cerca de 13 

(treze) anos, perdeu o contato, não tendo conhecimento das atividades 

desempenhadas por ela ou por seu marido. Em relação à testemunha 

Guilherme Francisco Feliciano, este mencionou que perdeu o contato com 

a autora e seu cônjuge em 1996, oportunidade em que a testemunha se 

mudou para Cuiabá. Além disso, informou que voltou a ter contato com a 

requerente, porém, de maneira esporádica, em 2011, mas não soube dizer 

a respeito das atividades desempenhadas pela autora. Logo, dessume-se 

da prova oral colhida que a parte autora não comprovou o cumprimento do 

período de carência e o exercício de sua atividade em regime de economia 

familiar, diante da prova oral frágil e imprecisa, bem como os vínculos 

tipicamente urbanos do seu cônjuge. Neste sentido, colhe-se da 

jurisprudência: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE. RURÍCOLA. VÍNCULOS URBANOS. INEXISTÊNCIA DE 

RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A comprovação da 

qualidade de trabalhador rural ocorre mediante início de prova material 

devidamente corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, bem 

assim a implementação do requisito etário exigido. 2. Na hipótese, a 

parte-autora cumpriu o requisito etário. Todavia, o início de prova material 

apresentado não serviu para a comprovação da sua qualidade de 

segurada especial no período equivalente ao prazo de carência, eis que 

verifica-se a existência de vínculos urbanos da parte-autora. Os vínculos 

empregatícios urbanos, desempenhados por períodos expressivos e/ou 

em regime celetista, são incompatíveis com qualidade de segurado 

especial, pois descaracterizam a condição de trabalhador rural em regime 

de economia familiar. Tendo em conta a ausência da prova material hábil a 

comprovar o exercício da atividade campesina, a parte-autora não faz jus 

ao benefício vindicado. 3. Diante da ausência de documentos que 

demonstrem atividade rural da parte-autora e da insuficiência da prova 

testemunhal produzida não se reconhece o direito ao benefício de 

aposentadoria rural por idade. 4. Considerado o caráter social que permeia 

o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido, ante 

novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 5. Os honorários 

advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa devem 

ser majorados em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, §§ 

2º, 3º e 11 do NCPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) 

sobre a mesma base de cálculo, ficando suspensa a execução deste 

comando por força da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, 

§3º do Codex adrede mencionado. 6. Apelação desprovida. A Turma, por 

u n a n i m i d a d e ,  n e g o u  p r o v i m e n t o  à  a p e l a ç ã o .  ( A C 

0011781-72.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE 

SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:04/09/2018 PAGINA:.) 

Desta forma, não comprovado os requisitos da carência (art. 142 da Lei 

8.213/91) e do exercício de sua atividade em regime de economia familiar 

(art. 11, inc. VII, c/c §1° da Lei 8.213/91), a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (Id: 23904487). Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 18 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000448-70.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000448-70.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA LOPES RAMOS. REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de MARIA RAMOS DE ARRUDA 
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proposta por MARIA RAMOS DE ARRUDA contra BANCO ITAU 

CONSIGNADO. O feito tramitou regularmente, sendo que ao ID nº. 

30171995 o requerido informou a composição acerca do objeto litigioso. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, 

embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro mencionado. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. CONDENO o requerido em custas e taxas judiciárias. Honorários 

advocatícios nos termos da avença de ID nº. 30171995. Considerando o 

ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), 

DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 18 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153223 Nr: 9511-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ÚEMERSON SANTOS DA SILVA, Rg: 

28041992, Filiação: Solange Santos da Silva, natural de Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT, solteiro(a), servios gerais, Telefone 65 9 

9989-5883. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias , contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159103 Nr: 12515-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ MARCOS VIEIRA, Cpf: 

00171211162, Rg: 1680796-0, Filiação: Maria José da Silva e Nelson Vieira 

da Silva, data de nascimento: 03/10/1981, brasileiro(a), natural de Pontes e 

Lacerda-MT, solteiro(a), açougueiro, Telefone 9914-3964. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177455 Nr: 7923-31.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDMADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIOGO DAVID MOREIRA AQUINO DE 

ARAUJO, Cpf: 04918680143, Filiação: Edinete Moreira Aquino de Araujo e 

Leori de Araujo, brasileiro(a), solteiro(a), pintor de obras, Telefone 65 

99978-9176. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201546 Nr: 8932-91.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Chaves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR O ACUSADO MARCOS CHAVES DO NASCIMENTO, vulgo 

“Fiote”, brasileiro, convivente, servente de pedreiro, nascido aos 

10/05/1989, portador do RG nº 2291481-1 SSP/MT, CPF nº 

047.137.231-50, filho de Claro Bruno do Nascimento e Martiniana Chaves, 

como incurso nas sanções previstas nos artigos 129, §9º, 147 e 331, 

todos do Código Penal,....DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMESA 

aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na 

somatória das penas acima fixadas, totalizando 11 MESES e 20 DIAS, DE 

DETENÇÃO, as quais torno definitivas para o réu MARCOS CHAVES DO 

NASCIMENTO.Fixo o regime INICIAL FECHADO para cumprimento da pena, 

eis que reincidente o acusado.Embora a detração penal não interfira no 

regime de pena fixado, vez que reincidente o denunciado, verifica-se dos 

autos já haver cumprido mais de metade da reprimenda fixada, 

recomendando-se assim sua colocação em liberdade.Contudo, dada a 

gravidade do delito praticado em desfavor de sua ex-companheira, a qual 

declarou temê-lo, tenho por prudente substituir sua prisão cautelar por 

medidas diversas, consistentes em manter o juízo informado acerca de 

seu endereço e paradeiro, e colocação de tornozeleira eletrônica, visando 

assim resguardar a integridade física e psíquica da vítima, a qual deverá 

receber o botão do pânico. Tal medida será reavaliada após três meses, 
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precedida de consulta à vítima quanto a eventual importunação cometida 

pelo acusado. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. O alvára de soltura deverá ser 

cumprido somente após intimação da vítima quanto a presente sentença e 

entrega do botão do pânico.Oficie-se ao Comando local da Polícia Militar a 

fim de que realize visitas regulares à vítima e ao réu, com envio de 

relatório quinzenal ao juízo. Instrua-se com cópia da presente sentença...

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152687 Nr: 9287-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUCELIO DA CONCEIÇÃO, Cpf: 

02680245105, Rg: 20120508, Filiação: Ernestina Poquiviqui e João da 

Conceição Comodoro, data de nascimento: 18/06/1990, brasileiro(a), 

natural de Comodoro-MT, convivente, serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de INSCRIÇÃO NO 

PROTESTO DO DEVEDOR, CPF , REFERENTE SALDO DEVEDOR DE 

CUSTAS JUDICIAIS R$ E TAXA JUDICIÁRIA R$ – PROCESSO NÚMERO 

ÚNICO CÓDIGO ..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161191 Nr: 963-59.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE 

MELO, Filiação: Olga Ribeiro de Melo e João Soares de Amorin, data de 

nascimento: 26/04/1972, brasileiro(a), natural de Varjota-CE, convivente, 

construtor, Telefone 9667-8147. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161601 Nr: 1141-08.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON RICHELE FREITAS, Cpf: 

05438598940, Filiação: Aurenia Garcia de Freitas, data de nascimento: 

08/10/1985, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, convivente, 

Telefone 65 99658 3602. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) , contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de INSCRIÇÃO NO 

PROTESTO DO DEVEDOR, CPF , REFERENTE SALDO DEVEDOR DE 

CUSTAS JUDICIAIS R$ E TAXA JUDICIÁRIA R$ – PROCESSO NÚMERO 

ÚNICO CÓDIGO ..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176487 Nr: 7505-93.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CESAR LOPES FARIAS, Filiação: 

Brasilina Candido Jesus e Jose Lopes Farias, brasileiro(a), natural de 

Divino das Laranjeiras-MG, convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182241 Nr: 10099-80.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ MARCOS VIEIRA, Cpf: 

00171211162, Rg: 1680796-0, Filiação: Maria José da Silva e Nelson Vieira 

da Silva, data de nascimento: 03/10/1981, brasileiro(a), natural de Pontes e 

Lacerda-MT, solteiro(a), açougueiro, Telefone 9914-3964. atualmente em 

local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198661 Nr: 7481-31.2019.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVINO SILVÉRIO DE SOUZA, Cpf: 

39440745134, Rg: 1.556.639, Filiação: Rosena Tiago de Souza e Augusto 

Silvério de Souza, data de nascimento: 04/07/1962, brasileiro(a), 

divorciado(a), empresário-diarista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de INSCRIÇÃO NO PROTESTO DO 

DEVEDOR, CPF , REFERENTE SALDO DEVEDOR DE CUSTAS JUDICIAIS R$ 

E TAXA JUDICIÁRIA R$ – PROCESSO NÚMERO ÚNICO CÓDIGO ..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 202869 Nr: 9501-92.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO, 

RENNAN HENRIQUE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda/MT - OAB:, MARCELO CLAUDIONEI DE FRANÇA - 

OAB:22664/O

 Ref. 104: em contato telefônico na presente data com a magistrada titular 

do juízo deprecado, acordamos a realização da oitiva da vítima por 

videoconferência, em data a ser informada por este juízo deprecante tão 

logo haja a normalização dos serviços judiciários frente a pandemia 

decorrente do acovid-19.

Oficie-se ao juízo deprecado para ciência.

 Tornem os autos conclusos em 15 dias para designação da solenidade 

em questão.

Intimem-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179461 Nr: 8818-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURILHO BENEDITO DA SILVA, Cpf: 

00393706150, Rg: 1954810-9, Filiação: Benedita Sabino da Silva e João da 

Silva, data de nascimento: 09/10/1985, brasileiro(a), natural de Tangara da 

Serra-MT, convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 106636 Nr: 4846-19.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Dantas Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Vistos.

Considerando o teor da manifestação do advogado Ladário Silva Borges 

Filho (Ref. 114), DETERMINO a intimação pessoal do denunciado para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o Oficial de Justiça 

atestar tais conjunturas.

Registro que em razão da ausência de procuração nos autos deixo de 

intimar o causídico para demonstrar que informou ao acusado a renuncia 

ao mandato e também de aplicar o disposto no art. 1º, §3º da Lei nº 

8.906/1994.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010555-59.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE STINGELLIN VERLINDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS LIMA DE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes, para comparecerem à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 29 DE AGOSTO DE 2017, às 13H30MIN., a ser 

realizada pela Juíza Leiga, na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo as partes produzirem prova 

testemunhal, deverão trazer as testemunhas, caso haja necessidade de 
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intimação, que apresentem o rol até 05(cinco) dias antes da solenidade, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, 

apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que tiver (arts. 

33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de suas 

testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

ROLIM BRAGA OAB - 071.929.321-91 (REPRESENTANTE)

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASPFE- CAIXA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS 

FEDERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da parte autora para, no prazo legal, 

manifestarem-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-63.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000970-63.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ADRIANA SILVA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE 

FAGUNDES MAGALHAES POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 13/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-18.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000973-18.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CARLOS 

HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES POLO PASSIVO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação 1 Data: 13/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-03.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERVAN MIRANDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000974-03.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:SIDERVAN 

MIRANDA XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 13/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-85.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERVAN MIRANDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000975-85.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:SIDERVAN 

MIRANDA XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 18/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002281-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA JULIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA LOPES OAB - SP77713 (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a juntada de ofício do INDEA no ID anterior

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020027-21.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO SIQUEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a juntada dos comprovantes de pagamento pelo parte promovida

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003262-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MIURA TERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-59.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAGLIARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do embargado para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-68.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da parte autora para apresentarem impugnação 

à contestação.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Devolvo à origem, a pedido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a juntada de ofício no ID29964793.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001438-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE DE OLIVEIRA RIBEIRO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de julho de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002854-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CAROLINA JULIANO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

22 de janeiro de 2020 às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002854-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CAROLINA JULIANO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da embargada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004010-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MACARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004010-87.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ELIETE MACARIO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determino a 

inclusão do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV no polo passivo e 

sua citação pela via eletrônica para apresentar contestação no prazo de 

30 dias. PONTES E LACERDA, 18 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000735-04.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000735-04.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: HILMAN MOURA VARGAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A Secretaria 

certificou, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM do TJMT, o 

decurso de prazo para juntada do comprovante de pagamento da 

Requisição de Pequeno Valor expedida nos autos. Diante da inércia do 

ente estatal em adimplir voluntariamente no prazo de 02 (dois) meses a 

obrigação judicial imposta, o Poder Judiciário deve determinar o sequestro 

do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, conforme dispõe o 

art. 13, §1º, da Lei n.º 12.153/02: Art. 13. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da 

entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da 
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Constituição Federal; ou II – mediante precatório, caso o montante da 

condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. 

§1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública. Como se verifica, NÃO SE 

TRATA DE PENHORA, mas sim de SEQUESTRO, razão pela qual a lei prevê 

a dispensa da audiência da Fazenda Pública, que já teve a oportunidade 

de se defender nos autos. Sobre o tema, versa o Enunciado 07 do 

FONAJE: “O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 12.153/09 

também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a hipótese de 

precatório”. Nesse sentido também dispõe o art. 6º do Provimento 

11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: Art. 6º. O 

Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via BACENJUD, 

na ausência de comprovação do depósito judicial do valor líquido. §1º O 

valor líquido será liberado pelo Juízo por meio de alvará judicial ou qualquer 

meio eletrônico que venha substituí-lo, na conta bancária vinculada ao CPF 

ou CNPJ do credor. Os honorários sucumbenciais serão pagos na conta 

bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do patrono. Desse modo, DETERMINO 

A REALIZAÇÃO DE SEQUESTRO do valor líquido atualizado, em conta 

bancária do ente estatal devedor. Foi realizado o bloqueio via BACENJUD 

da integralidade do débito, conforme extrato anexo. ANTE O EXPOSTO, 

considerando que a obrigação foi satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 

924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição. P.R.I. INTIME-SE a Fazenda Pública do teor desta 

sentença, para ciência do sequestro e para que proceda à anotação em 

seus arquivos da quitação do Ofício Requisitório expedido. Vincule-se o 

depósito judicial aos autos e, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA 

SENTENÇA, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento, pela parte 

exequente, da quantia depositada. A expedição do alvará de levantamento 

de valores FICA CONDICIONADA ao prévio depósito em definitivo, na 

Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá ser destruído, 

certificando-se nos autos. Após, ao arquivo, com baixa. Pontes e 

Lacerda/MT, 18 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000835-51.2020.8.11.0013. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO ASSI 

TOZZATTI REQUERIDO: FABIO SILVA VIANA Vistos, etc. Trata-se de 

ação proposta inicialmente na Justiça do Trabalho, cuja competência foi 

declinada para este Juizado por não se tratar de débito oriundo de relação 

trabalhista. Mas consta na inicial que a parte autora reside em Brasília-DF 

e que o réu reside em Machadinho D'Oeste-RO, havendo informação 

também de que estaria em local incerto e não sabido, tendo inclusive sido 

requerida citação por edital. Desse modo, a competência para processar e 

julgar a presente ação é da Comarca de domicílio do réu ou, 

subsidiariamente, do autor, e não da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

Ocorre que a Lei 9.099/95 não admite o declínio de competência da ação 

proposta, devendo esta ser extinta, conforme art. 51 (“Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) III - quando for 

reconhecida a incompetência territorial”), incumbindo à parte a propositura 

de outra demanda, no juízo competente. Desse modo, inadmissível a 

presente ação, em razão da incompetência deste Juizado Especial. Ante o 

exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95, 

devendo a parte autora propor novamente a ação perante o juízo 

competente. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 16 de 

março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000048-53.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO NERIS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE SOBRE O LAUDO PERICIAL ACOSTADO 

NOS AUTOS, BEM COMO APRESENTAR AS PROVAS QUE PRETENDE 

PRODUZIR

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002347-86.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA OAB - MT21485/O 

(ADVOGADO(A))

THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA OAB - MT25170/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1002347-86.2019.8.11.0051 SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA aforada por IZABEL FERREIRA GOMES, 

visando obter judicialmente a guarda da menor MARIA EDUARDA GOMES 

DA SILVA, sua neta, a qual encontrava-se acolhida institucionalmente 

desde o falecimento de sua mãe. No evento 23717151, a parte autora 

manifestou desistir do feito, pois a menor encontra-se sob a guarda de 

CECÍLIA REIS GOMES DA SILVA, outra filha da requerente, não havendo 

mais interesse, por parte da autora, na continuidade do feito, requerendo, 

destarte, a extinção do processo, pelo que vieram-me os autos conclusos. 

É o que merece registro. Isto posto, fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem honorários advocatícios. Sem custas processuais. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 29 de 

janeiro de 2020. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000357-40.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES OAB - MT23863/O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA OAB - 010.221.581-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. D. ". P. (IMPETRADO)

E. D. M. G. (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000357-40.2020.8.11.0014. 

REPRESENTANTE: RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: 

ESCOLA ESTADUAL DE " POXORÉU", ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por MIGUEL 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, neste ato representado por sua genitora, RITA 

DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA, em face de suposto ato coator cometido 

por MARIA ESTELA MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA ESTADUAL 

“POXORÉO”. Narra o impetrante, por meio de sua representante legal, que 

não pode efetivar a matrícula no 1º ano da escola Estadual “Poxoréu”, em 

razão de, supostamente, não preencher o requisito etário fixado pela 

Resolução nº 02/2018, do Conselho Nacional da Educação Básica do MEC, 

qual seja, ter completado 06 (seis) anos de idade até o dia 31 de março do 
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ano da efetivação da matrícula. Aduz que o referido ato viola seu direito 

líquido e certo à educação, sobretudo porque, em que pese seja a sua 

data de aniversário de 06 (seis) anos posterior ao marco temporal fixado 

pela normativa, o caso em espécie subsumir-se-ia ao disposto no art. 5º 

da mesma resolução (abaixo transcrito), já que teria frequentado 

instituições educacionais de ensino infantil (creche ou pré-escola) nos 

anos de 2018 e 2019. Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão 

dos efeitos do ato denegatório do ingresso no 1º ano da referida escola, 

para que se viabilize a imediata matrícula, independentemente do requisito 

etário da Resolução n. 02/2018 do MEC. Com a exordial, trouxe os 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. De proêmio, necessário evidenciar a 

premissa jurídica que rege a matéria. Nesse passo, enuncia o art. 5º, inc. 

LXIX, da Constituição Federal de 1988: Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. Regulamentando o dispositivo 

colacionado, a lei 12.016/2009 estabelece as regras e procedimentos do 

Mandado de segurança e dispõe, no art. 7º, inciso III, sobre a possibilidade 

de concessão da tutela liminar: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz 

ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. Destarte, para a concessão da referida 

medida sem a oitiva da parte contrária (inaldita altera pars), devem estar 

presentes os requisitos do fundamento relevante e do risco de ineficácia 

da medida (caso seja deferida ao final do processo). Revela-se nítido, 

portanto, que a liminar não ostenta caráter antecipatório, mas acautelador 

do possível direito da impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível em caso de manutenção do ato impugnado até a efetiva 

decisão da causa. Destarte, há que se perquirir, de forma objetiva, a 

pertinência do direito material e o risco concreto que justificaria a 

concessão da medida liminar. Sob tal conjuntura, a plausibilidade do direito 

invocado resta caracterizada, na hipótese em análise, pela comprovação 

de que o impetrante teria cursado o Pré I e o Pré II durante os anos de 

2018 e 2019. É o que se depreende da declaração apresentada pela 

própria escola impetrada (ID 29852842, fl. 03) bem como das declarações 

fornecidas pela diretora do Centro Municipal de Educação Infantil “José 

Dias Coutinho” (ID 29852842). Na verdade, exsurge dos fatos aduzidos e 

comprovados que a controvérsia se cinge em aferir a legitimidade ou não 

do ato que denegou a matrícula do impetrante no 1º ano do ensino 

fundamental em razão de, supostamente, não ter ele apresentado 

documento indispensável (histórico escolar) para a prova do disposto no 

art. 5º da Resolução 02/2018 do MEC abaixo transcrito: Art. 5º 

Excepcionalmente, as crianças que, até a data da publicação desta 

Resolução, já se encontram matriculadas e frequentando instituições 

educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola) devem ter a sua 

progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de 

nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos 

de continuidade e prosseguimento sem retenção. Não obstante, 

compulsando detidamente a referida normativa, verifico que nada há que 

permita concluir pela legitimidade de tal exigência. Não é crível que se 

obstaculize exercício de direito de índole tão elementar, ao alvedrio da lei, 

em especial porque, teleologicamente considerada, a norma legal que 

excepciona a regra do corte etário (art. 5º da resolução) tem por fim 

assegurar que as crianças que já estivessem cursando o ensino infantil 

com expectativa de ingresso no ensino fundamental não fossem 

prejudicadas com o advento da nova normativa, na medida em que seriam 

obrigadas a interromper o processo de alfabetização para esperar o 

alcance do marco etário. No caso em espeque resta claro que o 

impetrante cursava o ensino infantil quando da publicação da resolução, 

motivo pelo qual tem direito à continuidade do processo de alfabetização 

sem interrupções, o que se consubstancia, na espécie, na garantia de 

matrícula no 1º ano do ensino fundamental. Entendimento contrário 

acabaria por prestigiar o formalismo desnecessário em detrimento a um 

dos mais elementares direitos da criança, conforme se depreende do texto 

constitucional. Art. 208. O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: (...) I - educação básica obrigatória e 

gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 

inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso 

na idade própria; No mesmo sentido o Estatuto da Criança e do 

adolescente. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Art. 54. É dever do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, 

obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria; De elementar conhecimento que uma norma infralegal, 

inclusive aquela de natureza administrativa, não tem o condão de impor 

restrições não previstas no texto legal que efetiva direito 

constitucionalmente assegurado. Nesse passo, por óbvio, a protelação da 

matrícula escolar da criança comprometerá o ano letivo, causando 

inevitável prejuízo à impetrante, circunstância que implica no pleno e formal 

reconhecimento do risco de ineficácia da medida. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 13 da Lei 12.016/2009, defiro o pedido liminar, para 

determinar à autoridade coatora que providencie a matrícula escolar da 

criança MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, no 1º ano do ensino 

fundamental, independentemente do preenchimento do requisito etário da 

resolução n. 02/2018 do MEC, no prazo de 05 (cinco) dias. NOTIFIQUE-SE 

a autoridade impetrada para prestar as informações que julgarem 

necessárias no prazo de 10 (dez) dias. Com fundamento no inciso II do 

art. 7º da Lei nº 12.016/09, DETERMINA-SE a citação do Município de 

Poxoréu/MT para, havendo interesse, ingressar na presente demanda no 

prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo do item 2, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE 

prioritariamente, (§ 4º do art. 7º da Lei nº 12.016/09). Poxoréu, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000326-20.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA DIAS OAB - 954.892.151-00 (REPRESENTANTE)

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000326-20.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: A. F. S. REPRESENTANTE: MARINALVA FERREIRA DIAS 

Vistos. Evidenciados os pressupostos legais (artigo 319 do CPC), RECEBO 

a petição inicial e documentos que a acompanham. Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. Em seguida, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério 

Público para manifestação quanto à pretensão. Por fim, CONCLUSOS. 

Poxoréu, data lançada do sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000267-32.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA FRAGA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000267-32.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA FRAGA RODRIGUES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por MARIA AUXILIADORA FRAGA RODRIGUES, em face do 

INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. De 

elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Da 

análise dos documentos acostados com a inicial, observa-se que a 

requerente não juntou comprovante de residência em nome próprio, com 

fulcro no art. 321, caput do CPC/15 e sob pena de indeferimento da 

petição inicial, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, emendar a petição inicial, apresentando comprovante de endereço 

em seu nome. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000293-30.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PEREIRA PIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000293-30.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOAO BATISTA 

PEREIRA PIO A inicial foi distribuída com os documentos necessários, 

dentre eles, o contrato de financiamento com garantia fiduciária, a 

comprovação da mora e da notificação extrajudicial. Assim, demonstrada 

a presença dos requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão do bem indicado na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. Executada a liminar, 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação 

em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. ATENTE-SE ao Sr. Oficial de Justiça para o 

requerido no petitório de ID 29529528. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000293-30.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PEREIRA PIO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EFETUAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FINS DE 

CUMPRIMENTO DA DECISÃO DERRADEIRA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000197-15.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDILCE LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000197-15.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

EDILCE LEITE BARBOSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Vistos. Presentes os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil. Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à 

agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando 

seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo 

no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 

Haja vista a vinculação da autarquia ao princípio da legalidade, e, portanto, 

aos requisitos legais para a concessão do benefício é de raríssima prática 

a transação entre a autarquia previdenciária com os pleiteantes de 

prestações previdenciárias. Com efeito, com fundamento no princípio da 

razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, 

CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa importa no 

reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 345, II 

c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação 

fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste, 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000187-68.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MELO OAB - 655.014.031-53 (REPRESENTANTE)

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000187-68.2020.8.11.0014. 

REPRESENTANTE: JOAO BATISTA DE MELO Vistos. Em que pese a 

previsão contida no art. 99, § 3º do CPC/15 relativamente à presunção de 

veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física, a 

Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, determina, sem qualquer 

ressalva, que o Estado deverá prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos 

autos, a parte autora apresentou a aludida declaração de hipossuficiência, 

no entanto, não juntou provas que corroborem o afirmado. Destarte, sob 

pena de usurpação da estrutura hierárquico-normativa do ordenamento 

Jurídico brasileiro, que tem na Constituição Federal sua norma superior, à 

qual todas as demais normas devem observância, a comprovação da 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família é a medida mais consentânea 

com a ordem constitucional vigente. Com fulcro no art. 321, caput do 

CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos documentos hábeis a provar a alegada incapacidade de 

arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, servindo para 

tanto, dentre outros documentos, cópias das últimas declarações de 

imposto de renda, certidões negativas de propriedade de bem imóvel, 

holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados de contas 

bancárias para comprovação da renda mensal auferida (sobretudo 

quando não houver outros meios de comprovar renda e despesas), 

contas de consumo habitual do lar (como água e luz), matrícula do imóvel 

em que reside, etc. Decorrido o prazo, RETORNEM os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000204-07.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LINDIOMAR OLIVEIRA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000204-07.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

LINDIOMAR OLIVEIRA SOUSA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Em que pese a previsão contida no art. 99, § 

3º do CPC/15 relativamente à presunção de veracidade da alegação de 

hipossuficiência da pessoa física, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso 

LXXIV, determina, sem qualquer ressalva, que o Estado deverá prestar 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso dos autos, a parte autora apresentou a aludida 

declaração, no entanto, não trouxe aos autos provas que corroborem o 

alegado. Destarte, sob pena de usurpação da estrutura 

hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico brasileiro, que tem na 

Constituição Federal sua norma superior, à qual todas as demais normas 

devem observância, a comprovação da incapacidade financeira para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família é a medida mais consentânea com a ordem constitucional vigente. 

Observa-se, ainda, que a parte autora não juntou aos autos seu 
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comprovante de endereço. Ante o exposto, com fulcro no art. 321, caput 

do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

(1) juntar aos autos documentos hábeis a provar a alegada incapacidade 

de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, servindo para 

tanto, dentre outros documentos, cópias das últimas declarações de 

imposto de renda, certidões negativas de propriedade de bem imóvel, 

holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados de contas 

bancárias para comprovação da renda mensal auferida (sobretudo 

quando não houver outros meios de comprovar renda e despesas), 

contas de consumo habitual do lar (como água e luz), matrícula do imóvel 

em que reside, etc.; (2) juntar aos autos comprovante de residência. 

Decorrido o prazo, RETORNEM os autos conclusos. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000206-74.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. S. A. (REQUERENTE)

M. S. D. C. A. (REQUERENTE)

L. S. A. (REQUERENTE)

V. S. D. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA SIQUEIRA DOS SANTOS OAB - 008.925.141-59 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000206-74.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: M. S. D. C. A., J. H. S. A., V. S. D. C. A., L. S. A. 

REPRESENTANTE: VALERIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, para que apresente certidão 

judicial atualizada que ateste que o genitor dos menores se encontra 

recluso em regime fechado na presente data, haja vista que o documento 

juntado no ID de nº 28491289 foi emitido em janeiro de 2014. No caso em 

apreço o referido documento é indispensável (art. 80, § 1º da lei 8213/91) 

e, portanto, deve acompanhar a petição inicial, sob pena de indeferimento 

(arts. 320 e 321 do CPC/15). Às providências. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000299-37.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR)

NILSA ROSA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO CANDIDO PEREIRA (REU)

EURIDES SILVA PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000299-37.2020.8.11.0014. Vistos. Intime-se a 

parte requerente para, no prazo legal, emendar a inicial retificando o valor 

da causa, para fazer constar o valor de avaliação do imóvel que pretende 

usucapir, o qual corresponde ao proveito econômico que será obtido pela 

parte, em eventual procedência da pretensão. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e venham-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 12 de março de 2020. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000225-80.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. F. (ORDENADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON CESAR SILVA MORAES OAB - MT5629-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS , BEM COLMO 

DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO DERRADEIRA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000252-63.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SCHMITT (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA, BEM COMO A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000271-69.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO GABRIEL DE MORAIS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA, BEM COMO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA 

FINS DE CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64733 Nr: 1085-11.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Araújo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para informar os dados 

bancários para fins de transferência dos valores vinculados nos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28254 Nr: 760-75.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGCL, RdFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Julio Junior - 

OAB:MT 10.956

 Código 28254

Vistos.
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Compulsando os autos, noto, conforme manifestação de fl.99, a parte 

requerente, juntamente com seu responsável legal, não reside mais em 

Poxoréu/MT. Requer, outrossim, que sejam os autos remetidos à Comarca 

de Primavera do Leste/MT, cidade na qual reside atualmente.

Pois bem.

Destarte, observando detidamente a disposição do artigo 516, inc. II do 

CPC, o qual dispõe, de maneira clara, que o cumprimento de sentença 

efetuar-se à perante o juízo que decidiu a causa da sua competência 

originária; e considerando que o artigo 43 do CPC discorre que a 

competência será determinada no momento do registro ou da distribuição 

da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado do fato ou 

de direito ocorridas posteriormente (salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou alterarem a competência absoluta), INDEFIRO o pedido de fls. 

99/100, pelos motivos supramencionados. Por conseguinte, INTIME-SE a 

parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, promova os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de arquivamento.

Vale ressaltar que a parte autora não mais ostenta a condição de menor, 

razão pela qual é inaplicável o disposto no art. 147 da Lei 8069/90.

Ciência as partes. Às providências cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78450 Nr: 366-87.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Arcena da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Certifico, tendo em vista a Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

que foi cancelada a audiência anteriormente designada. Informo ainda, que 

a audiência será reagendada o mais breve possível assim que se 

regularizar a situação de saúde pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78861 Nr: 584-18.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maike Welys Francisco Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Certifico, tendo em vista a Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

que foi cancelada a audiência anteriormente designada. Informo ainda, que 

a audiência será reagendada o mais breve possível assim que se 

regularizar a situação de saúde pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85252 Nr: 1775-64.2019.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raniell Soares Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 Certifico, tendo em vista a Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

que foi cancelada a audiência anteriormente designada. Informo ainda, que 

a audiência será reagendada o mais breve possível assim que se 

regularizar a situação de saúde pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85324 Nr: 1838-89.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio Almeida Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Jose Cador - 

OAB:14323/MT

 Certifico, tendo em vista a Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

que foi cancelada a audiência anteriormente designada. Informo ainda, que 

a audiência será reagendada o mais breve possível assim que se 

regularizar a situação de saúde pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85587 Nr: 2065-79.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakson dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:MT 20235/O

 Certifico, tendo em vista a Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

que foi cancelada a audiência anteriormente designada. Informo ainda, que 

a audiência será reagendada o mais breve possível assim que se 

regularizar a situação de saúde pública.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-36.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ALVES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000409-36.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:JUAREZ ALVES 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ITALA KASSIA ALVES 

ROCHA POLO PASSIVO: BORGES CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo 

Data: 04/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 17 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64053 Nr: 1182-80.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE JACOMINA ZUCCHI DE LIMA - ME, 

IVANETE JACOMINA ZUCCHI DE LIMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diferentemente dos embargos, na exceção de pré-executividade somente 

poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou 

nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, porque neste meio de 

defesa não é oportunizada a ampla produção de provas, sendo que as 

matérias arguíveis devem estar suficientemente demonstradas de plano, 

tendo em vista que, se assim não o fosse, os embargos à execução 

perderiam o sentido.No caso em análise, a excipiente apresentou exceção 

de pré-executividade invocando o reconhecimento da prescrição, mas não 

apresentou qualquer fundamentação jurídica ou causa de pedir, 

tratando-se, portanto, de pedido inepto, nos termos do art. 330, §1°, do 

CPC.Quanto ao segundo pleito, consistente no parcelamento do débito, 

não se trata de matéria passível de arguição em sede de exceção de 

pré-executividade, razão pela qual deve ser rejeitado.Tendo em vista que 

a presente exceção não traz nenhum outro argumento capaz de apontar 

vício do título exequendo, bem como apontar alguma mácula capaz de 

causar a nulidade do mesmo, por óbvio deve o incidente sem rejeitado.Isto 

posto, REJEITO a exceção de pré-executividade, devendo a execução 

prosseguir em seus ulteriores termos.Deixo de condenar o excipiente ao 

pagamento de custas e despesas posto que defiro a gratuidade de justiça 

.Intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito visando a satisfação 

de seu crédito.Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59327 Nr: 956-12.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA BARBOSA - 

OAB:26819/O

 Logo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/05/2020, às 13h00.Intime-se o requeridos para, no prazo no prazo de 5 

(cinco) dias, querendo, requeira(m) esclarecimentos ou ajustes a esta 

decisão (art. 357, § 1º, CPC) e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente o rol das testemunhas cuja oitiva pretenda, sob pena de 

preclusão, e, ainda para comparecer à audiência designada.Intimem-se as 

testemunhas arroladas, pelo Ministério Público, expedindo-se, em se 

tratando de testemunha residente fora desta Comarca, carta precatória 

para oitiva no juízo deprecado, instruindo-se a missiva com as peças 

necessárias listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias.Intimem-se pessoalmente o réu para que compareçam à audiência 

designada a fim de prestar depoimento pessoal, constando do mandado 

as advertências do art. 385, § 1, do CPC (Se a parte, pessoalmente 

intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de 

confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz 

aplicar-lhe-á a pena.).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58430 Nr: 379-34.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CAMPOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305323, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias requerido às f. 62/62-verso.

Atente-se o Cartório para que as publicações sejam realizadas em nome 

do Dr. Hernani Zanin Junior, OAB/SP 305.323, nos termos requeridos às f. 

62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25337 Nr: 2569-77.2009.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL HELENA BRIANTE, ALESSANDRA 

SVERSUT BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Edivino Luft - 

OAB:oab/mt 13.265, Sérgio Marcos Lermen - OAB:8052/MT

 Visto.

Defiro o pedido de f. 167 e concedo à parte autora o prazo de 60 

(sessenta) dias para manifestação, momento em que deverá requerer o 

que de direito, independentemente de intimação, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 43 Nr: 76-94.1990.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDEO SETE RIO CLARO LTDA, JUAREZ 

ANTONIO BATISTA DO AMARAL, MARLY SONIA RUFFO DO AMARAL, 

RINALDO ADÃO GERVASONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O endereço do requerido já fora consultado pelo sistema on line às f. 

267/268, razão pela qual determino a intimação da parte exequente para 

impulsionar o feito, em 5(cinco) dias, e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2615 Nr: 483-51.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Para busca dos valores remanescentes, a parte Exequente requereu a 

penhora de veículos cadastrados em nome do Executado e, para tanto, 

procedi, inicialmente, à consulta dos bens existentes em seu CPF 

(consulta anexa).

Em caso de inexistência de bens, intime-se a parte Exequente para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 (cinco) dias.

Em caso positivo – existência de bens, intime-se o Exequente para que 

indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os veículos 

constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, bem 

como a sua correlação com o valor atualizado do débito (em planilha) e a 

Tabela Fipe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65419 Nr: 1886-93.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRICHI & GIMENEZ ME, MARIO AUGUSTO 

ENRICHI, CELI ARNALDO GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 
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restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2018.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Com as informações positivas, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63455 Nr: 846-76.2016.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO PETRYCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 Visto.

Intime-se a parte requerida sobre a devolução da missiva em razão da 

ausência de recolhimento da diligência necessária, f. 537, bem como para 

providência necessária ao seu cumprimento, em 5 (cinco) dias, sob pena 

de perda da prova.

Em caso de manifestação positiva, expeça-se o necessário e, com o 

encarte da missiva devidamente cumprida, intimem-se as partes para 

apresentação de memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se 

pela parte autora.

Em caso negativo, certifique e voltem para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50093 Nr: 1862-07.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO DEL GROSSI, ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI, JOSE CARLOS DEL GROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO JUNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL 

TOMIAZZO, WALTERSON TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI 

- OAB:9916-B, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B, LUIZ SÉRGIO 

DEL GROSSI - OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDEERARO DIAS - OAB:3.549, DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 Visto,

Defiro o pleito de fl. 770.

Assim, intime-se o devedor Valterson Toniazzo a apresentar à penhora o 

veículo Toyota/Hillux cd4X4, placas CBQ2013, indicando sua localização, 

no prazo de 05 (cinco) dias, com as advertências constantes no art. 774, 

inciso V, e parágrafo único do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68270 Nr: 3554-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria o 

Edital de Citação expedido e realize a devida publicação com comprovação 

nos autos, nos termos do art. 1.219, da CNGC-Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20782 Nr: 630-96.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO INÁCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a informação de pagamento dos alvarás expedidos (fls. 

229/230), intimo a parte autora para que impulsione os autos no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos da decisão de fls. 226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23469 Nr: 696-42.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER, ELESIO RENATO 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo a parte autora para que impulsione os autos no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 514 Nr: 192-90.1996.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORACIO MENDES 

- OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Vistos,

Visando resguardar os interesses do credor, defiro o pleito de fl. 256, 

para determinar sejam expedidos ofícios aos juízos da 1.ª e 2.ª Vara Cível 

de Assis, informando que os créditos objeto da penhora no rosto dos 

autos n.º 0018807-44.2011.8.26.0047 e 018813-22.2009.8.26.0047, em 

trâmite na Primeira Vara, e autos 0000875-75.2010.8.26.0047, em trâmite 

na Segunda Vara, são oriundos dos presentes autos, solicitando que 

qualquer informação acerca de referidos créditos sejam comunicados a 

este juízo vinculando-se os presentes autos, haja vista que os termos de 

penhoras não constam o processo de origem do crédito.

Instruam-se os ofícios com cópia dos termos de penhoras.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51137 Nr: 272-58.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER, DAYANE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARTINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IGOR MARTINS RABELO, Cpf: 
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70536341168, Rg: 1135506-9, brasileiro(a), solteiro(a), agrimensor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, diante da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, inciso IV, do CPC.Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais, posto que defiroa 

benesse da gratuidade justiça postulada na exordial. Sem condenação em 

honorários advocatícios, diante da ausência de litigiosidade.Preclusas as 

vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 17 de março de 2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53405 Nr: 2881-14.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERST ZANDONA, EDER ABLAIR 

ZANDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ DE MELLO - 

OAB:6848/MT

 Tendo em vista o decurso de prazo para o executado, bem como a 

pesquisa Bancejud restar positiva, intimo o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56702 Nr: 2112-69.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA JOANA SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a informação de pagamento do alvará (fls. 278), intimo a 

parte autora para que impulsione os autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos da decisão de fls. 276.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67834 Nr: 3326-27.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO APARECIDO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53939 Nr: 3546-30.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Visto.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2018.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Com as informações positivas, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65917 Nr: 2232-44.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO CARDIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Para busca dos valores remanescentes, a parte Exequente requereu a 

penhora de veículos cadastrados em nome do Executado e, para tanto, 

procedi, inicialmente, à consulta dos bens existentes em seu CPF 

(consulta anexa).

Em caso de inexistência de bens, intime-se a parte Exequente para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 (cinco) dias.

Em caso positivo – existência de bens, intime-se o Exequente para que 

indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os veículos 

constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, bem 

como a sua correlação com o valor atualizado do débito (em planilha) e a 

Tabela Fipe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3328 Nr: 326-44.2001.811.0033

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIODENIR GARCIA GEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Visto.

Para busca dos valores remanescentes, a parte Exequente requereu a 

penhora de veículos cadastrados em nome do Executado e, para tanto, 

procedi, inicialmente, à consulta dos bens existentes em seu CPF 

(consulta anexa).

Em caso de inexistência de bens, intime-se a parte Exequente para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 (cinco) dias.

Em caso positivo – existência de bens, intime-se o Exequente para que 

indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os veículos 

constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, bem 

como a sua correlação com o valor atualizado do débito (em planilha) e a 

Tabela Fipe.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 12131 Nr: 1450-23.2005.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MURILO SERPELONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, WILSON SANCHES MARCONI - OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2018.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Com as informações positivas, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18784 Nr: 550-69.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Vistos.Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS em 

face de MARGARIDA PEREIRA DOS ANJOS, ambos qualificados nos 

autos.Requer a executada o reconhecimento do excesso de execução 

por não terem sido abatidos da condenação, nos cálculos apresentados 

pela autora, o montante recebido a título de amparo social ao idoso.[...] O 

valor do crédito principal a ser requisitado consta na planilha apresentada 

pela exequente pois a planilha acostada aos autos pelo executado 

considerou a atualização monetária apenas até 09/2016, em 

desconformidade com o título em execução.Sendo assim, HOMOLOGO 

planilha de cálculo apresentada pela exequente às fls. 160/161.Preclusa 

esta decisão, expeçam-se requisições de pagamento do crédito principal e 

dos honorários advocatícios sucumbenciais ao Presidente do TRF da 1ª 

Região.Expedidas as requisições, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Resolução nº 

168/2011 do CJF. Esgotado o prazo supra ou resolvida a impugnação, 

transmitam-se as requisições de pagamento ao TRF da 1ª Região e 

aguarde-se o pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16391 Nr: 1476-84.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO DE CASTRO, ESPÓLIO DE 

FRANCISCO JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELISE H.B. ALVES - 

OAB:4679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 64, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73639 Nr: 2790-79.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO TELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Vistos etc.

1. REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento anteriormente 

marcada, para o dia 04 (quatro) de agosto de 2020, às 13h30min, 

porquanto da ausência justificada do representante do Ministério Público, 

conforme ofício n.º 026/2020/MPE/PJSJRC.

 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME(M)-SE e/ou REQUISITE(M)-SE o réu, a(s) vítima(s) e a(s) 

testemunha(s) arroladas na denúncia (fl. 07) e nas respostas à acusação 

(fls. 39/40). Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) 

residentes fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no 

juízo deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias 

listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida 

a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto 

ao juízo deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: 

“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

b. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) constituído(a/s) do réu.

c. CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61380 Nr: 2412-94.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDM, ABFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal do Código de Processo Civil de 2015, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor 

por mais de 30 (trinta) dias.Custas e despesas processuais pela parte 

autora, ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade a teor do 

art. 98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade da justiça a ela concedida à fl. 

14.Ciência o Ministério Público Estadual. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, 

com as anotações, providências e baixas de estilo.Publicada com a 

inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000278-04.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO KENGO SAITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MARIA FERREIRA OAB - MT27599/O (ADVOGADO(A))

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RUDI WENGRAT (REQUERIDO)

ZOLDI WENGRAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº: 1000278-04.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizada por FRANCISCO KENGO 

SAITO em desfavor de ZOLDO WENGRAT e RUDI WENGRAT, objetivando, 

liminarmente, sua manutenção no imóvel rural denominado “Gleba Pontal”, 

com área de 2.420 hectares, situado no Município de Nova Maringá/MT. 

Decisão (Id. 30400406) indeferiu o pedido de recolhimento de custas 

processuais ao final do processo e determinou a intimação da parte autora 

para recolher as custas correspondentes à distribuição. Petição (Id. 

30456002) em que o Requerente apresenta a guia de custas de 

distribuição quitada. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. A 

petição inicial necessita ser emendada. O Código de Processo Civil de 

2015, em seu art. 292, II, § § 1º e 3º, prescreve que “O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (…) IV – na ação de 

divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área 

ou do bem objeto do pedido; (...) § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes.”. Pois bem. A parte autora atribuiu como valor da causa 

o importe de R$ 652.000,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil reais), 

contudo, em consulta à Planilha Referencial de Preços de Terras no 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  d i s p o n í v e l  n o  s i t e 

http://www.incra.gov.br/noticias/incramt-atualiza-planilha-referencial-de-p

reco-de-terra-no-estado, observa-se que o valor mínimo por hectare de 

terra no Município de Nova Maringá – MT corresponde a R$ 8.552,05 (oito 

mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos). O valor da 

causa, portanto, deve ser corrigido para corresponder ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, 

o qual, na espécie, corresponde ao importe de R$ 20.695.961,00 (vinte 

milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e um 

reais) [2.420,00 hectares x R$ 8.552,05 VTI/ha média], consoante área 

líquida do imóvel descrito na inicial, cuja proteção possessória vindica 

liminarmente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso trilha 

esse caminho: “APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – 

SENTENÇA QUE DETERMINA A FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR VENAL 

DO IMÓVEL – APELANTE QUE AFIRMA TRATAR-SE DE TERRA NUA - 

CONDIÇÃO DA ÁREA NÃO COMPROVADA - AVALIAÇÃO COM BASE EM 

ÍNDICES OFICIAIS – VALOR DO HECTARE NA REGIÃO DE ACORDO COM O 

MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DE REFERÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL 

DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) – REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas ações 

possessórias, o VALOR da CAUSA deve sempre buscar o critério da 

avaliação do proveito econômico da demanda. 2. Todavia, no tocante ao 

VALOR da avaliação, tem-se que a definição do VALOR da CAUSA não 

prescinde da utilização dos elementos mais seguros possíveis, de modo 

que, a meu sentir, diante da disponibilidade de índices oficiais, devem 

estes serem seguidos a fim de dirimir a controvérsia, independentemente 

se se tratar de área de mata ou de lavoura, mormente quando o 

impugnado/Apelante não faz qualquer prova a respeito da alegada 

condição da área (terra nua)”. (N.U 0000077-45.2013.8.11.0107, Ap 

162151/2016, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – VALOR DA 

CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO (CPC, ART. 261) – VALOR 

MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA – CITAÇÃO DA 

PARTE CUJO NOME ESTIVER TRANSCRITO NO IMÓVEL – POSSIBILIDADE 

(CPC, ARTS 942 e 232, IV) – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o arbitramento do valor da 

causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na 

demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao 

benefício patrimonial pretendido pelo autor (STJ, REsp nº 490.089-RS).” 2. 

“Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, correta fixação 

com base no valor médio do hectare porque de acordo com a tabela de 

preços do INCRA-MT, bem assim, se mostra condizente com o proveito 

econômico buscado pelos litigantes” (TJMT – 6ª Câmara Cível – Recurso 

de Agravo de Instrumento nº 6.901/2010 – Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges – Julg. 28/04/2010)” (AI 50799/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, 

Publicado no DJE 15/02/2016) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VALOR DA CAUSA - PROVEITO 

ECONÔMICO - ESTIMATIVA DO AUTOR - DECISUM MANTIDO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Em caso de demanda possessória, cuja discussão não 

abarca questões atinentes à propriedade, o valor atribuído à causa deverá 

ser buscado mediante estimativa, levando-se em conta o proveito 

econômico buscado pelo autor - a própria posse do imóvel.” (AI 

7380/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 

16/03/2015). 3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: 

a) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) subscritor(es) da exordial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emende a petição inicial, 

para adequar o valor da causa ao importe de R$ 20.695.961,00 (vinte 

milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e um 

reais), recolhendo na oportunidade as custas complementares. b) 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-30.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKY ROCHA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000328-30.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ERIKY ROCHA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 21/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-03.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno 

audiência apontada id retro, para o dia 25 de maio de 2020, às 16h 

(horário de MT). Intimem-se as partes. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66211 Nr: 1693-59.2018.811.0049
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/MT, INDYARA WINTER CAVALCANTE - 

OAB:16.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 65336 Nr: 1135-87.2018.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILDA GLIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT – IMPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, frente à argumentação acima alinhavada, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

incisos IV do Código de Processo Civil.Isenção legal de custas, despesas 

e honorários de sucumbências, conforme súmula 512 do STF e artigo 25 

da Lei 12.016/2009.Após o trânsito em julgado, e as anotações e baixas 

de esti lo ARQUIVE-SE o presente fei to. Publ ique-se. 

Intimem-se.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Vila 

Rica - MT, 03 de março de 2020.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45067 Nr: 1599-27.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Machado Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 9. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial e DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado TIAGO MACHADO LIMA, com fulcro 

no artigo 107, inciso IV e 109, VI, ambos do Código Penal. Por corolário, 

determino o arquivamento do presente feito.10. ARBITRO honorários 

advocatícios em favor do advogado Anderson Oliveira de Souza, no 

importe de 2,0 (duas) URHs, em razão do trabalho realizado e das demais 

diretrizes do art. 85 do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão.11. Desnecessária a intimação pessoal do denunciado acerca da 

sentença extintiva da punibilidade. INTIME-SE seu defensor 

dativo/defensor público, pessoalmente (art. 980, § 4º).12. COMUNIQUE-SE 

a presente decisão aos órgãos e instituições de praxe (Cartório 

Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de 

Polícia de onde proveio o respectivo procedimento inquisitorial), 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.13. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Publique. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica.Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42608 Nr: 640-56.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reputa-se pertinentes os requerimentos formulados pela parte autora à 

ref. 53, vez que resposta aos quesitos indicados, mormente aos de 

número 4.1 e 4.4, são relevantes para a conclusão do caso concreto, 

notadamente, no que tange perda/manutenção da qualidade de segurado.

Assim, INTIME-SE o perito subscritor do laudo pericial, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar acerca da impugnação apresentada pela 

parte autora à ref. 53, respondendo aos quesitos por ela apresentados à 

ref. 16, em especial aos de nº. 4.1 e 4.4, prestando os esclarecimentos 

necessários, sanando as contradições, omissões ou obscuridades 

apontadas.

Após, DÊ-SE vista as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 

(quinze) dias, fazendo os autos conclusos em seguida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46413 Nr: 238-38.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Mendes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reputo pertinentes os requerimentos da autora à ref. 51, vez que o laudo 

pericial está incompleto e as respostas aos quesitos indicados pela 

requerente, mormente aos de número 4.1 e 4.4, são imprescindíveis para a 

conclusão do caso concreto.

 Assim, INTIME-SE o perito subscritor do laudo pericial, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar acerca da impugnação apresentada pela 

parte autora à ref. 51, responder aos quesitos por ela apresentados à ref. 

16, em especial aos de nº. 4.1; 4.4 e 5, prestando os esclarecimentos 

necessários, sanando as contradições, omissões ou obscuridades 

apontadas.

Após, DÊ-SE vista às partes para se manifestarem no prazo comum de 15 

(quinze) dias, fazendo os autos conclusos em seguida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47725 Nr: 817-83.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandelice Barbosa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54790 Nr: 670-23.2018.811.0035

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Moraes Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESEIR MORAES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONEL NASCIMENTO 

CARVALHO JUNIOR - OAB:46428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55914 Nr: 1032-25.2018.811.0035

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odemilson Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANY ALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56725 Nr: 1262-67.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDML, GTGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64636 Nr: 35-71.2020.811.0035

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MULLER - ME, Nilson Müller, AGROPECUÁRIA 

AURORA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 IMPULSIONO os autos a Administradora Judicial, com a seguinte redação: 

INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

n.º 11.101/2005.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51154 Nr: 2595-88.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON EVANGELISTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51155 Nr: 2596-73.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417A/MT

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51157 Nr: 2598-43.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGELIO BISPES BALBINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51334 Nr: 2660-83.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érik Santana Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53725 Nr: 276-16.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Candida de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55170 Nr: 823-56.2018.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildefonso Borges da Silva, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:11759, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO 

OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Ribeiro da Silva 

Junior - OAB:5.222 - MT

 Considerando que o ato ordinatório anterior nãoi surtiu efeito, vez que a 

administradora judicial não tinha sido cadastrada no Sistema Apolo, 

REEXPÇO a intimação, com a seguinte redação: IMPULSIONO os autos ao 

Administrador Judicial, para que se manifestem no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias (art. 12, caput e parágrafo único, da Lei Falimentar), a teor da 

determinação de REF. 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59051 Nr: 2101-92.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62909 Nr: 884-77.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEIXOTO ADMINSTRADORA DE BENS E 

SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao autor para manifestar 

acerca da devolução de AR (ref.22), tendo em vista que o CEP informado 

não corresponde ao endereço informado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64312 Nr: 1405-22.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRICOLA LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229, GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - OAB:86425, 

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - OAB:OAB/MG 118.117, 

KAROLINE PEREIRA MIRANDA DE MELO - OAB:OAB/MT 24.110/O, 

MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO - OAB:OAB/MT 22.161/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 Considerando que o ato ordinatório anterior não surtiu efeito em razão da 

ausência de advogado cadastrado para a ZAPAZ, IMPULSIONO os autos 

novamente à Admistração Judicial, com a seguinte finalidade: 2. Após, 

INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64313 Nr: 1406-07.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCEANA MINERAIS MARINHOS LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller, NILSON MULLER - ME, 

AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:OAB/SP 309.229, EVELYN 

CAVICHIOLI - OAB:411158, Max Sivero Mantesso - OAB:200889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 Considerando que o ato ordinatório anterior não surtiu efeito em razão da 

ausência de advogado cadastrado para a ZAPAZ, IMPULSIONO os autos 

novamente à Admistração Judicial, com a seguinte finalidade: 2. Após, 

INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64389 Nr: 1417-36.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MULLER - ME, AGROPECUÁRIA 

AURORA LTDA- ME, Nilson Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229, DIOGO GALVAN - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187
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 Considerando que o ato ordinatório anterior não surtiu efeito em razão da 

ausência de advogado cadastrado para a ZAPAZ, IMPULSIONO os autos 

novamente à Admistração Judicial, com a seguinte finalidade: 2. Após, 

INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64408 Nr: 1425-13.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDT & TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 Considerando que o ato ordinatório anterior não surtiu efeito em razão da 

ausência de advogado cadastrado para a ZAPAZ, IMPULSIONO os autos 

novamente à Admistração Judicial, com a seguinte finalidade: 2. Após, 

INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

n.º 11.101/2005.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64417 Nr: 757-44.2006.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA BONFIM VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64442 Nr: 1430-35.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME, Nilson 

Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229, GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - 

OAB:375475, JULIA MAHFUZ - OAB:OAB/SP 407.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 Considerando que o ato ordinatório anterior não surtiu efeito em razão da 

ausência de advogado cadastrado para a ZAPAZ, IMPULSIONO os autos 

novamente à Admistração Judicial, com a seguinte finalidade: 2. Após, 

INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64445 Nr: 1431-20.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME, NILSON 

MULLER - ME, Nilson Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694/SP, ALINE BARINI NESPOLI - OAB:9229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 Considerando que o ato ordinatório anterior não surtiu efeito em razão da 

ausência de advogado cadastrado para a ZAPAZ, IMPULSIONO os autos 

novamente à Admistração Judicial, com a seguinte finalidade: 2. Após, 

INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12957 Nr: 165-13.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carvalho da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodogrão Transportes Ltda, SOMPO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Marcos Farias 

Pinto - OAB:10.254 MT, Julio Cesar Coelho Pallone - OAB:16004, 

Luana Pricila Bicudo Rinaldi - OAB:MT-21.481 O, Márcio Alexandre 

Malfatti - OAB:16.943-A

 DECISÃO.

Vistos.

Considerando às disposições da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020 e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal, bem como 

em observância à Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, REDESIGNO a audiência para oitiva da testemunha ODAIR 

DA SILVA, que ocorrerá mediante videoconferência, para o dia 05 de 

MAIO de 2020 às 10h40min, mantendo-se inalteradas demais 

determinações.

Proceda-se com o necessário para cadastramento da oralidade no 

Sistema Nacional de Videoconferência do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade acima aprazada.

Comunique-se o Juízo deprecado.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 17 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31429 Nr: 1433-34.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataídes Prediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Pereira de Lima - 

OAB:29.761/GO

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos para as partes em razão do 

retorno à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35234 Nr: 1149-55.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSON RIBEIRO PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

ANTONIELLY L. NOGUEIRA EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Pinheiro Basílio Silva 

- OAB:OAB/MT - 25778, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:13116, JUNIO CESAR DE NORONHA - OAB:15391, Renato 

Wieczorex - OAB:7498

 DECISÃO.

Vistos.

Considerando às disposições da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020 e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal, bem como 

em observância à Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, REDESIGNO a oralidade anteriormente aprazada para o dia 

13 de MAIO de 2020, mantendo o horário e demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

 Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35246 Nr: 1161-69.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Julio Domingues Arcoverde Angeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Borges de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ANTUNES BRANDAO 

FILHO - OAB:5934/O

 DECISÃO.

Vistos.

Considerando às disposições da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020 e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal, bem como 

em observância à Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, REDESIGNO a oralidade anteriormente aprazada para o dia 

13 de MAIO de 2020, mantendo o horário e demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

 Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35440 Nr: 1295-96.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIF DOS SANTOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417A/MT

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38312 Nr: 594-04.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Silva Catulé Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline Lessa Claúdio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 DECISÃO.

Vistos.

Considerando às disposições da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020 e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal, bem como 

em observância à Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, REDESIGNO a oralidade anteriormente aprazada para o dia 

13 de MAIO de 2020, mantendo o horário e demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

 Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39559 Nr: 1072-12.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONIDES PRUDENCIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Rayanny L. Miranda Noceti - OAB:OAB/MT 12.903, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Considerando a Portaria Conjunta n. 247/2020-TJMT, bem ainda conforme 

entendimentos com o Doutor Diógenes , vimos através deste comunicar 

que entendemos que os prazos foram suspensos e as perícias 

agendadas foram desmarcadas em razão da pandemia Covid-19.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43904 Nr: 1066-68.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandra Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nilton Fraga Ribeiro, Manoel Fraga 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 DECISÃO.

Vistos.

Considerando às disposições da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020 e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal, bem como 

em observância à Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, REDESIGNO a oralidade anteriormente aprazada para o dia 

13 de MAIO de 2020, mantendo o horário e demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

 Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44453 Nr: 1314-34.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jéssica Barbosa Silva, Wilker da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.M.ABED - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17747

 DECISÃO.

Vistos.

Considerando às disposições da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020 e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal, bem como 

em observância à Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, REDESIGNO a oralidade anteriormente aprazada para o dia 

13 de MAIO de 2020, mantendo o horário e demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

 Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-37.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ACLINER CAMARGO SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN THALYTON CAMARGO SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000062-37.2020.8.11.0035. AUTOR: 

ACLINER CAMARGO SILVA REU: LUAN THALYTON CAMARGO SILVA 

TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO Processo: 1000062-37.2020.8.11.0035 

Espécie: Procedimento Ordinário – Procedimento de Conhecimento Data e 

horário: Quarta-feir 11 de março de 2020, 17:00min. PRESENTES Juíza de 

Direito: Drª. Angela Maria Janczeski Goes Defensor Público: Dr. Rubens 

Vera Fuzaro Júnior Requerente/Curadora Provisória: Acliner Camargo 

Requerido/Interditando: Luan Talyton Camargo Silva Curador Especial: Dr. 

Fernando Cesar Passinato Amorim OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, e 

apregoada as partes, constatou-se a presença das pessoas 

supramencionadas e ausência justificada do ente ministerial, tendo em 

vista atuação em cumulação na Comarca de Alto Araguaia. Em termo 

apartado foi realizada entrevista, mídia anexa. Dada a palavra ao Defensor 

Público, assim manifestou-se: “MM. Juíza, concordo com os quesitos do 

juízo.” Dada a palavra ao Curador especial, assim manifestou-se: “MM. 

Juíza, ofereço impugnação por negativa geral aos termos da petição 

inicial, me reservando para manifestar quanto ao mérito em momento 

posterior à realização da perícia determinada. No mais, concordo com os 

quesitos apresentados por este Juízo. Pede deferimento.” DELIBERAÇÕES 

Em seguida a MMª. Juíza de Direito deliberou: “Vistos, etc. Inicialmente, 

considerando que o interditando não constituiu advogado e declara ser 

pessoa hipossuficiente economicamente, nos termos do art. 752, 

parágrafo 2º, do CPC, NOMEIO o Dr. Fernando César Passinato Amorim, 

inscrito na OAB/MT n.º7.542, CURADOR(A) ESPECIAL, posto que a 

Defensoria Píblica atua nos interesses da parte requerente. Na forma do 

disposto no art. 753 do Código de Processo Civil, DETERMINO que o 

interditando seja submetido a exame pericial. Nomeio o médico Dr. 

DIÓGENES GARRIO CARVALHO, inscrito no CRM/MT 4142, que, servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466, do CPC), fixando, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório (art. 477, caput, CPC), que poderá ser prorrogado por 

motivo justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro 

desse (art. 476, do CPC). Saliento ao sr. perito, que o laudo pericial deverá 

indicar especificadamente os atos para os quais haverá a necessidade de 

curatela, consoante § 2° do art. 753, do CPC. Considerando o contido no 

art. 95, § 3º, inciso II, do CPC, na Resolução n° 232/16, do Conselho 

Nacional de Justiça e, sendo o pagamento da perícia de responsabilidade 

da parte autora, que é BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE da justiça, deverá o 

trabalho pericial ser custeado com recursos alocados no orçamento do 

Estado de Mato Grosso. Face a nomeação do expert, e diante da 

necessidade de atender aos limites mínimo e máximo estabelecidos nas 

Resoluções do CNJ nº. 127/2011 e 232/2016, atendendo-se a 

complexidade do trabalho, o grau de zelo e de especialização do 

profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação dos serviços, 

bem como a dificuldade de encontrar médicos peritos na região para a 

realização da prova técnica necessária ao processo, questão peculiar, 

fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso. Além dos 

quesitos apresentados pelas partes e Ministério Público, o sr. Perito 

deverá responder aos seguinte quesitos do juízo: I – O(a) interditando(a) é 

portador(a) de alguma doença ou anomalia? II – Havendo alguma doença 

ou anomalia, qual a sua classificação (CID) e seus efeitos sobre o seu 

portador? III – A doença ou anomalia é congênita ou adquirida? IV – 

Referida doença ou anomalia impede o portador de praticar os atos da 

vida civil ou somente o limita a alguns atos? Há a necessidade de auxílio 

de terceiros? E para quais atos há a necessidade de auxílio, se for o 

caso? V – O interditando é usuário de medicamentos? Se sim, referidos 

medicamentes influenciam no seu comportamento e podem repercutir na 

sua capacidade para a prática de atividades diárias? VI – Sendo usuário 

de medicamento, a abstenção ou ausência do medicamento influência ou 

agrava o quadro sintomático do interditando? Quais os efeitos? VII – A 

incapacidade eventualmente constatada classifica-se em plena ou 

reduzida (parcial)? Se parcial, quais os limites observados? VIII – A 

doença ou anomalia do interditando é transitória ou permanente? IX – Há 

possibilidade de reversão desse quadro por meio de tratamento 

específico? Se sim, qual e por qual período? X – Quando surgiu a doença 

ou anomalia? No mais, determino: I. INTIMEM-SE as partes acerca da 

nomeação, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, bem como para 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos. II. Após, 

CIENTIFIQUE-SE o perito acerca da nomeação e INTIME-O para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(art. 465, § 2º, III), AGENDE DATA, HORA E LOCAL para realização do 

exame médico, fornecendo ao juízo tais informações no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da ciência da nomeação (art. 465, § 2º, do CPC). 

Advirto que a data a ser designada para realização da perícia deverá ser 

de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, a fim de possibilitar a 

intimação das partes. III) Apresentado(s) no prazo acima fixado ou já 

existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo 

experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos 

quesitos ou, informando ele ser necessário, autorizo a retirada/carga dos 

autos do processo por ele, caso físico, ou o envio por e-mail, caso 

eletrônico/virtual; IV) Estabelecido e informado pelo perito a data, hora e 

local para a realização da perícia médica, INTIME/CIENTIFIQUE as partes, 

através dos seus advogados constituídos nos autos, para ciência (art. 

474, caput, do CPC), e efetivo comparecimento daquele que será 
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examinado/vistoriado/avaliado, devendo estar munido de documentos 

pessoais, dos prontuários e laudos médicos atualizados para análise do 

perito; V) Caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de quinze (15) dias, seus pareceres. VI) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC). VII) Com o laudo pericial nos 

autos, VISTA ÀS PARTES para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 477, §1º, do CPC), consignando-se que o silêncio valerá 

pela presunção de concordância com o laudo. VIII) Com a manifestação 

das partes, ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE o 

pagamento dos honorários periciais através do Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Estadual – AJG. Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, promova-se a conclusão dos 

autos. Saem os presentes intimados. Sem alegação de nulidade, saem as 

partes intimadas. Cumpra-se. Às providências. Lido e achado conforme, 

nada mais havendo a consignar, por mim, Núbia Castro, estagiaria, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito Dr. Rubens Vera Fuzaro Junior . Dr. 

Fernando César Passinato Amorim Defensor Público Curador Especial

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000704-67.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CUNHA FILHO (ESPÓLIO)

DIEMES JOSE DE CUNHA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FREITAS MOURA OAB - MS21894 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA CUNHA FILHO (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

artigo 482, VI, da CNGC e em atenção a Portaria 09/2018-DF, impulsiono 

estes autos com o fim de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, a manifestar-se acerca das correspondências devolvidas, bem 

como das manifestações das Fazendas Públicas, devendo requerer o que 

entender de direito para regular prosseguimento do feito, no prazo legal. 

ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000315-48.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAURI GARBUGIO (EXEQUENTE)

SILVANA APARECIDA SCUTTI GARBUGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que serve a presente para INTIMAR a 

parte embargada, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000052-50.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRASIL KOHLRAUSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000052-50.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

JOAO BRASIL KOHLRAUSCH EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir. ALTO 

TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000048-13.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAXICASE MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NOGUEIRA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000048-13.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

MAXICASE MAQUINAS LTDA REQUERIDO: MARCELO NOGUEIRA GOMES 

Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

missiva, comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais, uma 

vez que o comprovante juntado aos autos corresponde apenas ao 

pagamento da diligência do oficial de justiça. ALTO TAQUARI, 18 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000274-18.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI BRIANCINI (REQUERIDO)

ILOR NELSON BRIANCINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em atenção ao Provimento n.º 

07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo sistema de recolhimento de 

diligências de Oficiais de Justiça, por meio de guia a ser emitida 

diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes autos com o 

fim de intimar a parte exequente, por meio de seu procurador, a proceder 

o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato. ALTO 

TAQUARI, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000342-31.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALMEIDA TEIXEIRA (VÍTIMA)

JESSE JHONATA OLIVEIRA VIANA (VÍTIMA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

MARIA LUZIMAR ALMEIDA TEIXEIRA (TESTEMUNHA)

FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE (TESTEMUNHA)

MIZAEL DA COSTA VALVERDE (TESTEMUNHA)

JESSE JHONATA OLIVEIRA VIANA (TESTEMUNHA)

JOAO COELHO DOS SANTOS NETO (TESTEMUNHA)

JOSE RAFFA FILHO (TESTEMUNHA)

THALITA MENDES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)
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RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA PEREIRA DA ROCHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA OAB - MT23479/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000342-31.2020.8.11.0092. AUTOR: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TESTEMUNHA: MARIA LUZIMAR ALMEIDA TEIXEIRA, FRANCISCO LIMA 

ALBUQUERQUE, JESSE JHONATA OLIVEIRA VIANA, MIZAEL DA COSTA 

VALVERDE, JOSE RAFFA FILHO, THALITA MENDES DE OLIVEIRA, JOAO 

COELHO DOS SANTOS NETO, RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA 

VÍTIMA: JOSUE ALMEIDA TEIXEIRA, JESSE JHONATA OLIVEIRA VIANA 

REU: LUCIANA PEREIRA DA ROCHA Cumpra-se a decisão que determinou 

o desmembramento do feito. Ou seja: Intime-se a assistente de acusação, 

na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 2 (dois) dias, arrazoar o 

recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (Art. 588 do 

CPP). Com a juntada das razões da assistente de acusação, ou decorrido 

o prazo em branco, intime-se a ré Luciana, na pessoa de seu advogado, 

para apresentação das contrarrazões (Art. 588 do CPP). Após, retornem 

conclusos para análise do juízo de retratação. (assinado digitalmente) 

FABIO ALVES CARDOSO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000457-86.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000457-86.2019.8.11.0092 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (AUTOR(A)) FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 

899.868.069-68 (REU) C E R T I D Ã O CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de 

Justiça e Avaliador, abaixo assinado, que em cumprimento ao Mandado de 

C i t a ç ã o  e  I n t i m a ç ã o ,  e x t r a í d o  d o s  A u t o s  d e  n º 

1000457-86.2019.8.11.0092, deste Juízo, no dia 16/03/20, às 17h28, 

diligenciei à Rua Gabriel Rodrigues Barbosa, 485 e, lá estando, encontrei a 

residência fechada, em contato com o vizinho, o mesmo disse que o 

senhor Fabrício Garbúgio não estava em casa, mas poderia ser 

encontrado em seu local de trabalho, Sorveteria Milk Shake, na Av. 

Macario Subtil, centro. Na sequencia, diligenciei à Rua Marção Batista, 905 

e, la estando, encontrei a residência fechada, não obtive informações com 

vizinhos. Pelos motivos expostos, interrompi as diligências, DEIXEI de 

PROCEDER a CITAÇÃO, a INTIMAÇÃO, as ADVERTÊNCIAS e as 

OBSERVAÇÕES do Polo Ativo: SERGIO GARBUGIO e FABRICIO 

GARBUGIO, por todo o conteúdo do presente e devolvo o mandado em 

cartório para a parte autora seja intimada a recolher em guia o valor 

necessário para realizar novas diligências aos endereços informados, 

bem como para diligenciar ao endereço do Polo Passivo: FABIO MAURI 

GARBUGIO. O REFERIDO É VERDADE. Alto Taquari, 18 de março de 2020. 

ELVES GARCIA DA SILVA OFICIAL DE JUSTIÇA/AVALIADOR MATRÍCULA 

25637 SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000815-51.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA CRUVINEL VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLOS CICERO TIRADENTES DA SILVA OAB - MG152533 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral 

da Justiça - CNGC, ante o decurso do prazo sem informação de 

pagamento nos autos, impulsiono estes autos por certidão com a 

finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu procurador, para 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22988 Nr: 702-61.2012.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Luis Antkiewicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Alex de Melo, Prefeitura Municipal de 

Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estéfani de Castro Gomes - 

OAB:21.514/MT, Neusa Fátima Antikiewicz - OAB:21.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT, LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA - OAB:17448/A-MT

 DECISÃO

Considerando a edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16/03/2020 pelo 

Presidente e Corregedor-Geral do TJMT, que estabelece medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 23 de julho de 2020, às 13:15 horas 

(MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23018 Nr: 732-96.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Assad de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 Defiro o pleito ref. 81, expeça-se carta precatória para oitiva da 

testemunha arrolada.

Considerando a edição da Portaria-Conjunta nº 247, de 16/03/2020 pelo 

Presidente e Corregedor-Geral do TJMT, que estabelece medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 12 de agosto de 2020, às 12:45 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44696 Nr: 2620-27.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

exequente, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 24, bem 

como requerer o que entender de direito para regular prosseguimento do 

feito, no prazo legal.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000235-21.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT25324/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE AMERICO CASTELO BRANCO JUNIOR OAB - MT19210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLEIDIELSON PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000235-21.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: JOSE CLEIDIELSON 

PEREIRA DA COSTA DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento, para o dia 23 de julho de 2020 às 13:00hs (MT). INTIMEM-SE 

as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas deverão 

comparecer independentemente de intimação. Ciência ao Ministério 

Público. ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-86.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON BRUNETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSINO FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000069-86.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

GELSON BRUNETTO REU: JOAO JOSINO FERREIRA Em atendimento ao 

pedido da parte autora, foi realizada busca junto ao sistema INFOJUD no 

intuito de localizar endereço da parte requerida, conforme extrato em 

anexo. Assim, cite-se o requerido atentando ao endereço constante no 

extrato anexo. ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000066-34.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Renato Sanini (REQUERIDO)

IRINEU BRIANCINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDO GONCALVES OAB - MT2022-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000066-34.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

BUNGE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: RENATO SANINI, IRINEU BRIANCINI 

O pleito de (fls.70) deve ser efetuado na respectiva ação de execução. 

Considerando-se a certidão de (fls.29) devolva-se a presente missiva ao 

juízo deprecante, com as nossas homenagens. ALTO TAQUARI, 17 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000007-46.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GIRLENE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDEMIR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000007-46.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

MARIA GIRLENE DOS SANTOS EXECUTADO: JOSE CLAUDEMIR DOS 

SANTOS Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por 

CLAUDEANE DOS SANTOS E OUTROS, devidamente representados por 

sua genitora Maria Girlene dos Santos, em face de JOSÉ CLAUDENIR DOS 

SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos. O executado, 

intimado pessoalmente para pagamento do débito, apresentou alguns 

comprovantes de, todavia, a exequente alegou que não foi efetivado tais 

pagamentos, pelo contrários, relatou que o executado apenas apresentou 

recibos dos valores pagos, sobre quais não há controvérsias. Sendo 

assim, o executado continua em débito com as diferenças entre o valor 

determinado por este r. Juízo e os efetivamente pagos entre os meses de 

outubro de 2018 até março de 2019 e despesas extraordinárias. Ao final 

pugnou pela sua prisão civil. O Ministério Público pugnou pela decretação 

da prisão civil do executado, bem como a penhora de valores nos 

sistemas disponíveis ao judiciário. Vieram os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e Decido. Pois bem, a prisão civil se faz necessária 

no presente caso. Da análise dos autos verifica-se que o executado não 

vem honrando a obrigação a qual lhe é devida. Assim, verificada a 

existência do débito e a ausência do adimplemento, se perfaz a 

segregação civil do devedor de alimentos. Confira-se: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE 

E NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE 

POR MEIO DO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES 

ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E DAS VINCENDAS NO CURSO DO 

PROCESSO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "O 

habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de 

provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a 

necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos" 

(RHC n. 38.232/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 26/11/2013). 3. "O cancelamento de 

pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão 

judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula n. 

358/STJ). 4. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula n. 

309/STJ). 5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no HC: 473985 PE 

2018/0269640-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/08/2019) Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º e 7º do NCPC, 

decreto a prisão civil de JOSÉ CLAUDENIR DOS SANTOS pelo prazo de 30 

(trinta) dias. Expeça-se o competente mandado de prisão junto ao BNMP. 

2.0, incluindo em seu bojo o último valor atualizado do débito e a conta 

para pagamento, caso presente nos autos. Se nesta comarca, 

encaminhe-o ao Oficial de Justiça para cumprimento no endereço do 

executado, caso noutra, oficie-se à Delegacia de Polícia Civil da 

circunscrição do seu último domicílio, remetendo-lhes cópia do mandado 

de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento. Em caso de 

pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da prisão, que o 

executado seja posto imediatamente em liberdade. Diante da renúncia do 

advogado nomeado dativo para representar a parte EXEQUENTE e 

considerando a ausência de Defensoria Pública instalada nesta Comarca, 

nomeio o Dr. Edson Roberto Castanho OAB/MT 8.825, para patrocinar a 

defesa do EXEQUENTE em juízo, os honorários advocatícios serão 

arbitrados posteriormente. Intime-o da presente nomeação. Arbitro 

honorários advocatícios ao advogado Roadam Jhonei de Paula Leal que 

atuou na defesa da parte EXEQUENTE em juízo no importe de 2 (duas) 

URHs, a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso. ALTO TAQUARI, 

17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000328-18.2018.8.11.0092
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Parte(s) Polo Ativo:

TAINA PELIZON BRIANCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UEIDER PAULO MENDONCA BARBOZA OAB - GO36862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI TRAMM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

MARY MAGDA QUEIROZ DIAS OAB - MT22109/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000328-18.2018.8.11.0092. REQUERENTE: 

TAINA PELIZON BRIANCINI REQUERIDO: ARI TRAMM Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir. ALTO TAQUARI, 17 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000158-12.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000158-12.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: ADILSON OLIVEIRA DA SILVA Em atendimento ao 

pedido da parte autora, foi efetuada restrição junto ao sistema RENAJUD 

do veículo objeto da demanda, conforme extrato em anexo. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção. ALTO TAQUARI, 17 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000324-78.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH SCHLATTER (REQUERIDO)

LUIZ RENATO ZAPPAROLI (REQUERIDO)

BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000324-78.2018.8.11.0092. REQUERENTE: 

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A REQUERIDO: LUIZ 

RENATO ZAPPAROLI, ELIZABETH SCHLATTER, ANTONIO CARLOS 

SCHLATTER ZAPPAROLI, BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI Ante a 

informação do ofício de fls.397, e considerando-se o cumprimento da 

presente missiva, devolva-se ao juízo deprecante, com as nossas 

homenagens. ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000315-48.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAURI GARBUGIO (EXEQUENTE)

SILVANA APARECIDA SCUTTI GARBUGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000315-48.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: 

FABIO MAURI GARBUGIO, SILVANA APARECIDA SCUTTI GARBUGIO 

EXECUTADO: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA Considerando que na Ação 

de Execução (Autos nº 1000160-45.2020.8.11.0092) foram arrestadas 

8.800 sacas de soja para garantia do pagamento do débito, e que o 

embargante concorda com o arresto de 8.000 sacas de soja, recebo os 

presentes Embargos com efeito suspensivo tão somente em relação à 

parte controversa, isto é, as 800 sacas de soja arrestadas no feito 

executivo. Certifique-se no processo nº 1000160-45.2020.8.11.0092 o 

recebimento dos presentes embargos, bem como a suspensão da 

execução em relação à parte controversa. Em seguida, intime-se a parte 

embargada, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar impugnação. 

ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000583-39.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA OAB - MT5049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOISES LAMPERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000583-39.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

EDSON DOS SANTOS MATTOS REQUERIDO: VILSON MOISES LAMPERT 

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO ajuizada por 

Edson dos Santos Matos em face de Vilson Moises Lampert, objetivando 

suspender ou cancelar os efeitos do protesto nº 15861 do Cartório do 1º 

Ofício desta comarca, referente ao Cheque vencido no dia 28/02/2019, no 

valor de R$ 11.377,00, emitido em virtude da quitação total de direitos 

trabalhistas. Aduz que recebeu na data do dia 29 de agosto de 2019, 

aviso de intimação do Cartório de Protesto de Títulos, a fim de que, sob 

pena de ser efetivado o protesto, efetuasse até o dia 30 do mês de agosto 

de 2019 o pagamento do cheque nº 012076 no valor de R$11.377,00, com 

vencimento na data acima aprazada. Contudo, relata já ter realizado o 

pagamento do referido débito por meio de depósito bancário na data do dia 

25 de abril de 2019, diretamente à conta do filho do requerido, conforme 

orientação do próprio requerido. Em sede de tutela urgência requereu que 

seja determinado a expedição do ofício ao cartório de Títulos desta cidade 

de Alto Taquari/MT, sustando-se o protesto do título descrito, para que não 

o efetive ou o seu cancelamento, caso já efetivado. É o sucinto relato. 

DECIDO. Da Tutela de Urgência Como se sabe para a concessão da tutela 

de urgência deve ocorrer os dois requisitos legais, quais sejam: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. (Art. 300, NCPC) No caso tem tela, pelos documentos juntados 

aos autos, verifico que não se encontram presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, pois, ao menos em um juízo de cognição 

sumária, vislumbro que o requerente apenas demonstrou estar sendo 

levado à protesto em razão do título – cheque nº 012076 no valor de 

R$11.377,00, emitido por ele em favor do requerido, devolvido, no entanto, 

por insuficiência de fundos para compensação. Em relação a alegação do 

requerente de que não existe débito pendente com o requerido, uma vez 

que teria sido quitado através de uma transferência bancária, para conta 

de titularidade do filho do requerido, seguindo-se orientações do próprio 

requerido não restou comprovada, uma vez que não trouxe aos autos 

nenhum documento que justificasse ou autorizasse a referida transação 

com terceira pessoa, mesmo sendo esta o filho do requerido. Ademais, 

poderia o requerente, na intenção de impedir os efeitos do protesto ter se 

dirigido até o cartório responsável pela notificação e informado a quitação 

do referido débito, o que não foi realizado. Assim, vale dizer, os elementos 

até então trazidos pelo autor não oferecem grau de probabilidade da 

existência do direito alegado, ensejando, isto sim, pela mera aparência que 

ainda representam dúvidas na convicção do Julgador. ANTE O EXPOSTO, 

INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanalise do mesmo, após a 

instrução processual. Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de 

Processo Civil e do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, 

determino a remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 
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inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC. INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que comparecera à audiência, nos termos 

do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. Caso seus interesses sejam defendidos 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, intime-a pessoalmente. 

ADVIRTA-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC. ALTO 

TAQUARI, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000335-39.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

COMARCA DE NOVO CRUZEIRO MG (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000335-39.2020.8.11.0092. DEPRECANTE: 

COMARCA DE NOVO CRUZEIRO MG REQUERIDO: WILSON PEREIRA 

BATISTA Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado. 

Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição. Oficie-se ao juízo deprecante, para as comunicações de 

praxe. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000332-55.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO JANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA SALETE DA SILVA CORREA OAB - RS13317 

(ADVOGADO(A))

EVERSON MOCELIN DE OLIVEIRA OAB - RS54245 (ADVOGADO(A))

JOAO VIEIRA CORREA OAB - RS27076 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA FIGUEIREDO RANQUETAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000332-55.2018.8.11.0092. REQUERENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO JANE REQUERIDO: MARINA FIGUEIREDO 

RANQUETAT De acordo com o art. 393 da CNGC, os Juízes deverão 

devolver as cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, 

apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação 

e/ou providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências 

e/ou outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias. Desta feita, 

considerando que a parte autora devidamente intimada para o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, escusou-se de tal 

obrigação, determino a devolução da presente missiva ao juízo deprecante 

com as devidas cautelas e nossas homenagens. ALTO TAQUARI, 18 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000048-13.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAXICASE MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NOGUEIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000048-13.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

MAXICASE MAQUINAS LTDA REQUERIDO: MARCELO NOGUEIRA GOMES 

Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

missiva, comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais, uma 

vez que o comprovante juntado aos autos corresponde apenas ao 

pagamento da diligência do oficial de justiça. ALTO TAQUARI, 18 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000350-42.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZA STOFFEL OAB - RS97674 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MICAEL PELLENZ OAB - RS97170 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000350-42.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

SAMARA & CIA LTDA - EPP REU: STARA S A INDUSTRIA DE 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000172-93.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO WILSON DA LUZ KAILER OAB - PR54518 (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTONIO BUSATO OAB - PR07680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA MARA NOBILE RAMPAZZO (REQUERIDO)

ONDINA DE QUEIROZ RAMPAZZO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS RAMPAZZO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS RAMPAZZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRESTIANE ANDREIA ZANROSSO OAB - PR31462 (ADVOGADO(A))

WANIA MARA NOBILE RAMPAZZO (REQUERIDO)

ONDINA DE QUEIROZ RAMPAZZO (REQUERIDO)

SANTINO RUCHINSKI OAB - SC5282 (ADVOGADO(A))

GIOVANA PICOLI OAB - PR51189 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RAMPAZZO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS RAMPAZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000172-93.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I REQUERIDO: ANTONIO 

CARLOS RAMPAZZO, JOSE CARLOS RAMPAZZO, ONDINA DE QUEIROZ 

RAMPAZZO, WANIA MARA NOBILE RAMPAZZO Havendo discordância 

das partes, entendo por bem determinar nova avaliação. Nomeio para a 

elaboração da avaliação, a Sra. Thayanny Cristina Pagliuso Siqueira de 

Mesquita – Perita Judicial Avaliadora Imobiliária, a qual deverá obedecer, 

rigorosamente, os requisitos do artigo 872 e seus respectivos incisos, do 

Código de Processo Civil. Intime-se a perita nomeada dando ciência do 

encargo e, caso aceite, apresentar na secretaria do juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias, proposta de honorários. Faculto às partes a indicação de 

assistentes técnicos. Após, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

depositar em juízo os honorários periciais, arcando cada qual com 50% 

dos honorários respectivamente, sob pena de preclusão da nova 

avaliação e consequentemente homologação da avaliação já realizada. 

Ressalto que o pagamento dos honorários periciais deve obrigatoriamente 

se dar na forma de depósito judicial na Conta Única do Tribunal de Justiça 

deste Estado. Não devendo às partes, em hipótese alguma, sob pena de 

viciar os trabalhos periciais, promover negociações entre si e o perito do 

juízo. Apresentada a avaliação, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000096-69.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000096-69.2019.8.11.0092. 

EMBARGANTE: ANDRE LUIS DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir. ALTO 

TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000188-47.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAYES SAKR OAB - SP40832 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000188-47.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento 

no feito, iniciando o pagamento parcelado das custas iniciais, sob pena de 

extinção. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000296-76.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR ARNALDO DELGIOVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE CRISTIANE GARCIA OAB - RS53369 (ADVOGADO(A))

BENHUR CAZAROLLI OAB - RS40209 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

GABRIEL RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000296-76.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

VALCIR ARNALDO DELGIOVO De acordo com o art. 393 da CNGC, os 

Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias. Desta feita, considerando que a parte autora devidamente 

intimada para o recolhimento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, escusou-se de tal obrigação, determino a devolução da 

presente missiva ao juízo deprecante com as devidas cautelas e nossas 

homenagens. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000275-66.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000275-66.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI REQUERIDO: ESTE JUÍZO Diante do pedido 

formulado pela parte autora, SUSPENDO o presente processo, pelo prazo 

de 3 (três) meses. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para 

manifestar interesse no seu prosseguimento, sob pena de extinção. 

Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000166-86.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO SPERANDIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000166-86.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

BUNGE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: ORLANDO SPERANDIO Ante a 

certidão de fls.29, considerando-se o caráter itinerante da missiva, 

determino sua remessa para a Comarca de Itajobi/SP. ALTO TAQUARI, 18 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000345-20.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR HONORIO BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000345-20.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: VALDECIR HONORIO BARBOSA Em 

atendimento ao pedido da parte autora, foi realizada busca junto ao 

sistema INFOJUD e RENAJUD no intuito de localizar endereço da parte 

requerida, conforme extrato em anexo. Assim, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o resultado das 

buscas, sob pena de extinção. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000332-21.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000332-21.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO REU: ESTADO DO 

MATO GROSSO Especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000274-18.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI BRIANCINI (REQUERIDO)
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ILOR NELSON BRIANCINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000274-18.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

BUNGE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: ILOR NELSON BRIANCINI, NOELI 

BRIANCINI Defiro o pleito de fls.59. Intime-se o executado Irineu Briancini 

para que este informe a correta localização das Fazendas para posterior 

avaliação. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000347-87.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D.N. DE REZENDE - EPP (EXECUTADO)

DANIEL NUNES DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000347-87.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: D.N. DE REZENDE - EPP, 

DANIEL NUNES DE REZENDE DEFIRO o pedido do exequente, para tanto 

DETERMINO que seja realizada a citação do executado mediante edital. 

ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000703-82.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

DIEGO CUSTODIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000703-82.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA REQUERIDO: DIEGO CUSTODIO, 

BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI Em atendimento ao pedido da parte 

exequente, foi realizada busca junto ao sistema INFOJUD e RENAJUD no 

intuito de localizar o endereço da parte executada, conforme extrato em 

anexo. Assim, cite-se os executados atentando-se aos endereços 

constantes nos extratos anexos. Não sendo encontrados, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

resultado das buscas, sob pena de devolução da presente missiva ao 

juízo de origem. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000276-85.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA COIMBRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MELEGATI LOURENCO OAB - SP378927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000276-85.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

LUZIA COIMBRA DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23/07/2020 às 12h45 (horário MT) Advirtam-se as 

partes de trazerem suas testemunhas independentemente de intimação. 

ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000468-18.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO SARKIS SAMARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JORGE OAB - PR41494 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000468-18.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

ELIZABETE DA COSTA REQUERIDO: MARCO ANTONIO SARKIS SAMARA 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/07/2020 às 

12h30 (horário MT). Advirtam-se as partes que estas devem trazer suas 

testemunhas independentemente de intimação. ALTO TAQUARI, 17 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000727-13.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ARI TRAMM (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. FRIES & CIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KLIPPEL BUENO OAB - GO23791 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000727-13.2019.8.11.0092. 

EMBARGANTE: ARI TRAMM EMBARGADO: M. FRIES & CIA LTDA Intime-se 

o embargante para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre a 

impugnação apresentada. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000311-11.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMADEMAT-CONVENCAO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIA DE DEUS 

NO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000311-11.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

RUBENS MARQUES REQUERIDO: COMADEMAT-CONVENCAO DOS 

MINISTROS DAS ASSEMBLEIA DE DEUS NO ESTADO DE MATO GROSSO 

Trata-se de Medida Cautelar com Pedido Liminar proposta por Rubens 

Marques em face da Convenção dos Ministros e das Assembleias de 

Deus do Estado de Mato Grosso - COMADEMAT, ambos devidamente 

qualificados. Aduz que é PASTOR EVANGÉLICO PRESIDENTE da Igreja 

Assembleia de Deus Ministério Belém nesta cidade de Alto Taquari/MT, 

tendo 33 (trinta e três) anos de Ministério, sendo que foi ordenado a 

Pastor em 12/11/1992. Relata que foi acometido de algumas enfermidades 

durante a jornada Pastoral, inclusive, foi submetido a SETE procedimentos 

de angioplastia (colocação de stentis), classificada em CID I.11 (Doença 

cardíaca hipertensiva), CID I.20 (Angina instável) e CID Z.95 (Presença de 

implantes e enxertos cardíacos e vasculares) – conforme relatório médico 

anexado. A enfermidade lhe privou de qualquer atividade que promova o 

esforço físico (laudo médico em anexo). Friso, ainda, que a fonte de 

subsistência é proveniente da própria Igreja. Diante desses fatos, o 

Requerente pleiteou aposentadoria por invalidez junto ao Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS (eis que contribui mensalmente com a Autarquia 

Federal) – (comprovante de agendamento de perícia em anexo). Contudo, 

informa que a mesa diretora da COMADEMAT compareceu no município de 
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Alto Taquari e formalizou uma proposta, que consistia na entrega 

voluntária da Presidência do Campo de Alto Taquari e ida para Campo 

Grande/MS (conforme Notificação Extrajudicial formalizada pela 

COMADEMAT), O QUE NÃO FOI ACEITA PELO AUTOR. Explica ainda que a 

CONVENÇÃO DOS MINISTROS E DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS NO 

ESTADO DE MATO GROSSO – COMADEMAT, possui atribuições 

exclusivamente no Estado de Mato Grosso, conforme o artigo 1º e 4º, do 

ESTATUTO (em anexo). Todavia, ao perceber esse equívoco por parte da 

Mesa Diretora, o Autor formulou uma contraproposta amigável, a fim de 

não expor a Igreja, nem mesmo fragilizar mais ainda sua saúde emocional 

e física. Nesse sentido, o Demandante postulou a permanência na 

Presidência da Igreja Assembleia de Deus em Alto Taquari até a 

finalização de seu processo de aposentadoria junto ao INSS, inclusive, a 

perícia médica já foi designada para o dia 19/03/2020 no município de 

Juína/MT. Contudo, a Mesa Diretora da COMADEMAT se manteve 

irresignável. Em sede de tutela urgência requereu que lhe seja concedido 

o direito em permanecer na Presidência da Igreja Evangélica Assembleia 

de Deus campo de Alto Taquari até a finalização do processo de 

aposentadoria (que engloba esfera administrativa e, caso necessário, 

esfera judicial), sob pena de multa diária. É o sucinto relato. DECIDO. Da 

Tutela de Urgência Como se sabe para a concessão da tutela de urgência 

deve ocorrer os dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (Art. 300, 

NCPC) No caso tem tela, pelos documentos juntados aos autos, verifico 

que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela 

de urgência, pois, ao menos em um juízo de cognição sumária, vislumbro 

que o requerente alega que lhe foi formalizada uma proposta de entrega 

voluntária da PRESIDENTE da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém 

nesta cidade de Alto Taquari/MT e ida para Campo Grande/MS (conforme 

notificação Extrajudicial formalizada pela requerida), o que não teria sido 

aceita pelo mesmo, uma vez que o mesmo pertence a Convenção dos 

Ministros e das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso – 

COMADEMAT, que possui atribuições exclusivas no Estado de Mato 

Grosso e não do Mato Grosso do Sul. Contudo, ao meu ver, neste 

momento processual, não resta claro o procedimento ilegal adotado pela 

requerida para justificar por ora o pedido de tutela, pois, conforme 

notificação extrajudicial acostado nestes autos, a requerida alega que o 

requerente se compromissou, verbalmente, em entregar os trabalhos 

eclesiásticos da igreja na qual pastoreia até a data do dia 25/03/2020, além 

de que com a sua aceitação foi aprovado ajuda financeira para custeio 

das despesas pessoais/familiares do requerente no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais), por um período não superior a 01 (um) ano, ou seja, 

período compreendido de 25/03/2020 a 24/03/2021. Vale dizer, os 

elementos até então trazidos pelo autor não oferecem grau de 

probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto sim, pela 

mera aparência que ainda representam dúvidas na convicção do Julgador. 

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanalise do 

mesmo, após a instrução processual. Nos termos do artigo 334 e 

parágrafos do Código de Processo Civil e do Provimento nº 09/2016 do 

Conselho da Magistratura, determino a remessa deste feito ao Centro de 

Conciliação e Mediação. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que 

compareça à audiência acompanhada de advogado ou defensor público, 

consignando que o termo inicial para apresentação da contestação 

observará o disposto no artigo 335 do CPC. Consigne ainda que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente. ADVIRTA-SE as partes que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do 

artigo 334 do CPC. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000108-83.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI TRAMM - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000108-83.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ARI TRAMM - ME Trata-se 

de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, em 

face de ARI TRAMM ME. A liminar foi concedida, e devidamente cumprida, 

conforme documentos juntados. O réu devidamente citado não apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. Cuida-se de hipótese de julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC, uma vez que, 

transcorrido o prazo para contestar a ação, o réu deixou esvair-se em 

branco, motivo pelo qual decreto sua revelia. As partes celebraram 

contrato de alienação fiduciária em garantia, incidindo o requerido em 

mora, o requerente ajuizou a ação de busca e apreensão, nos termos do 

DL nº 911/1969, sendo o bem apreendido e depositado em mãos do 

requerente. Assim, comprovado o negócio jurídico firmado entre as partes, 

tanto quanto a inadimplência do débito e tendo em vista que o requerido, 

devidamente citado, não contestou a ação, impõe-se a procedência do 

pedido. Desta forma, a ação procede, visto que em matéria de direitos 

disponíveis a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor, na forma dos art. 344 do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, com fundamento no DL nº 911/1969 e artigos 487, I e 304 

do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do requerente o domínio e 

a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar torno em 

definitiva, facultando a venda pelo requerente, na forma do art. 2º do 

mesmo diploma legal. Considerando o princípio da sucumbência condeno a 

parte requerida no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, com fulcro no § 2º do art. 85 do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se. Desnecessária a intimação do requerido ante sua revelia. P.I. 

ALTO TAQUARI, 17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000435-28.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EURLANI LIMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

LINDOMAR RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000435-28.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: LINDOMAR RODRIGUES DE CARVALHO, EURLANI LIMA DE 

CARVALHO REQUERIDO: CIRLENE RODRIGUES DE CARVALHO Trata-se 

de Pedido de Remoção e Nomeação de Curador Consensual da Interditada 

Cirlene Rodrigues de Carvalho proposta por LINDOMAR RODRIGUES DE 

CARVALHO e EURLANI LIMA DE CARVALHO. Os autores alegam que a 

interditada foi declarada incapaz de exercer os atos da vida civil no 

processo 1781-68.2006.811.0033 – Código 16713, sendo nomeado 

curador o segundo requerente - EURLANI LIMA DE CARVALHO. Aduzem 

que atualmente a curatelada mudou com sua genitora e está residindo na 

cidade de Alto Taquari/MT, sob os cuidados e responsabilidades do 

primeiro requerente, sendo necessário a substituição da curatela para 

regularização de fato. Destacam que o segundo requerente não se opõe a 

substituição. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo 

deferimento do pedido. É o relatório. DECIDO. Conforme vislumbra-se nos 

presentes autos, o atual curador da interditada não se opõe à sua 

remoção da curatela. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para 

remover o atual curador da interdita Cirlene Rodrigues de Carvalho e 

nomear o seu novo curador o requerente LINDOMAR RODRIGUES DE 

CARVALHO, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, 

I, do NCPC. Expeça-se o Termo de Curatela, intimando-se o novo curador 

para assinatura. Ciência ao Ministério Público. Sem custas. ALTO 
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TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000420-59.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

URIAS JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VILELA DE CARVALHO OAB - MT0005175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000420-59.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: URIAS JOSE DE OLIVEIRA Trata-se de ação de divórcio 

consensual entabulado entre as partes. Foi determinada a intimação dos 

autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem com o 

recolhimento das custas iniciais. Referido prazo escoou sem o 

recolhimento, tampouco manifestação pugnando pela justiça gratuita. É o 

relatório. Decido. No presente caso verifica-se que a parte autora deixou 

de dar o regular andamento ao feito, diligenciando no recolhimento das 

custas iniciais. Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito 

encontra-se sem manifestação destes, com considerável lapso temporal, 

fato este que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da 

presente ação. Neste sentido, demonstrada atitude que revela 

desinteresse na demanda, caracterizando o abandono do processo, a 

extinção do feito é medida imperiosa. Diante do exposto, Julgo Extinto o 

presente processo, Sem Resolução do Mérito, nos termos do art. 485, III, 

do Código de Processo Civil. Isento de custas. P.I. ALTO TAQUARI, 18 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000072-12.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SALVAGNINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODAMAIS PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000072-12.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: ISABEL SALVAGNINI 

EXECUTADO: RODAMAIS PNEUS LTDA - ME Em atendimento ao pedido da 

parte exequente, foi realizada busca junto aos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada passíveis de 

penhora, conforme extrato em anexo. Assim, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o resultado das 

buscas, sob pena de extinção. ALTO TAQUARI, 16 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010133-75.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VILELA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010133-75.2015.8.11.0092. EXEQUENTE: FABIO VILELA DE CARVALHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO I – Foi realizada ordem de 

indisponibilidade de valores por meio do sistema BACEN JUD, sendo 

determinada a transferência dos valores bloqueados para a Conta Única 

do TJMT, à disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em anexo. II – 

Assim, intime-se a parte executada, mediante remessa dos autos, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a indisponibilidade dos 

valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC. III – Após, com ou sem 

manifestação da parte executada, abra-se à parte exequente para 

manifestação. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010132-56.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010132-56.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: MAURO ANDRE DA SILVA 

BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO I – Foi realizada 

ordem de indisponibilidade de valores por meio do sistema BACEN JUD, 

sendo determinada a transferência dos valores bloqueados para a Conta 

Única do TJMT, à disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em 

anexo. II – Assim, intime-se a parte executada, mediante remessa dos 

autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC. III – 

Após, com ou sem manifestação da parte executada, abra-se à parte 

exequente para manifestação. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-12.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000018-12.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO I – Foi realizada 

ordem de indisponibilidade de valores por meio do sistema BACEN JUD, 

sendo determinada a transferência dos valores bloqueados para a Conta 

Única do TJMT, à disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em 

anexo. II – Assim, intime-se a parte executada, mediante remessa dos 

autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC. III – 

Após, com ou sem manifestação da parte executada, abra-se à parte 

exequente para manifestação. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000020-79.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000020-79.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 
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SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO I – Foi realizada 

ordem de indisponibilidade de valores por meio do sistema BACEN JUD, 

sendo determinada a transferência dos valores bloqueados para a Conta 

Única do TJMT, à disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em 

anexo. II – Assim, intime-se a parte executada, mediante remessa dos 

autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC. III – 

Após, com ou sem manifestação da parte executada, abra-se à parte 

exequente para manifestação. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000024-19.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000024-19.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO I – Foi realizada 

ordem de indisponibilidade de valores por meio do sistema BACEN JUD, 

sendo determinada a transferência dos valores bloqueados para a Conta 

Única do TJMT, à disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em 

anexo. II – Assim, intime-se a parte executada, mediante remessa dos 

autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC. III – 

Após, com ou sem manifestação da parte executada, abra-se à parte 

exequente para manifestação. ALTO TAQUARI, 18 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 11/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Fábio da Silva Marquezini, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Apiacás, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta n. 247/2020 determinou a 

suspensão dos prazos processuais pelo prazo de 15 (quinze) dias, salvo 

quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito 

com a lei com internação provisória decretada (Art. 9º);

 CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta n. 247/2020 determinou a 

suspensão pelo prazo de 15 (quinze) dias das entrevistas e avaliações 

designadas pelo serviço psicossocial, salvo nos casos de natureza 

urgente e quando houver determinação contrária do magistrado (Art. 10, 

inc. I)

 CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta n. 247/2020 determinou a 

suspensão pelo prazo de 15 (quinze) dias de audiências e sessões 

plenárias do Tribunal do Júri envolvendo processos de réus presos (Art. 

10, inc. III);

 CONSIDERANDO que deverão ser mantidos os atos relativos às 

audiências referentes a processos de adolescentes em conflito com a lei, 

com internação provisória decretada (Art. 11, inc. III);

 CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a atividade do oficial de 

justiça na comarca de Apiacás / MT no período de 15 dias de vigência das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavirus) previstas na Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020;

 CONSIDERANDO a alta exposição a que se submetem os oficiais de 

justiça no ato de cumprimento dos mandados,

RESOLVE:

ARTIGO 1º. DETERMINAR que sejam cumpridos pelo oficial de justiça da 

comarca de Apiacás / MT, na vigência da Portaria Conjunta n. 247/2020, 

somente os mandados urgentes e os mandados referentes às medidas 

urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com 

internação provisória;

 ARTIGO 2º. DETERMINAR a suspensão da distribuição dos mandados que 

não sejam considerados urgentes no prazo de vigência da Portaria 

Conjunta n. 247/2020.

 P. R. Cumpra-se. Encaminhe-se, via sistema CIA, cópia desta Portaria à 

Diretoria-Geral do TJMT e à unidade da Coordenadoria da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso-CCGJ para 

ciência, em atendimento ao Ofício Circular nº 20/2020-CGJ.

 Apiacás/MT, 18 de Março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61016 Nr: 1920-07.2019.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Código: 61016

Vistos.

 Considerando a portaria conjunta nº 247 de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (novo Coronavírus), suspendendo os prazos processuais, bem 

como a realização de audiências pelo prazo de 15 dias, redesigno a 

solenidade para o dia 15 de abril de 2020 às 16:00hrs, mantendo 

inalteradas as determinações anteriores.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 17 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 48942 Nr: 106-62.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Código: 48942

Vistos.

 Considerando a portaria conjunta nº 247 de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (novo Coronavírus), suspendendo os prazos processuais, bem 

como a realização de audiências pelo prazo de 15 dias, redesigno a 

solenidade para o dia 15 de abril de 2020 às 16:30hrs, mantendo 

inalteradas as determinações anteriores.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 17 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 54810 Nr: 373-63.2018.811.0084

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Apiacás-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelsio Perroni Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Vistos.

DETERMINO o comparecimento bimestral do acusado em juízo para 

informar seu endereço atualizado, devendo ser certificado o cumprimento 

nos autos da ação penal.

Tendo em vista que o Ministério Público ajuizou a ação penal código nº 

55780, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59993 Nr: 1358-95.2019.811.0084

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gesse de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 Código: 59993

Vistos.

 Considerando a portaria conjunta nº 247 de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (novo Coronavírus), suspendendo os prazos processuais, bem 

como a realização de audiências pelo prazo de 15 dias, redesigno a 

solenidade para o dia 15 de abril de 2020 às 17:00hrs, mantendo 

inalteradas as determinações anteriores.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 17 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001072-44.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONA FLORES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24772 Nr: 807-74.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Ribeiro Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arildo Pinheiro de Souza - 

OAB:12013/MT, Rerison Rodrigo Babora - OAB:9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao autor para que 

no prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28407 Nr: 1840-65.2011.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Albertino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao autor para que 

no prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73169 Nr: 441-88.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesmar Silva da Cunha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula de Carvalho Ferreira 

Formiga - OAB:MT - 21666, Fabiana da Silva Ramos - OAB:MT - 

21938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao autor para que 

no prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97308 Nr: 177-37.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayse Fernanda Botelho 

Barros - OAB:19206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao autor para que 

no prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101497 Nr: 2066-26.2018.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Martins e Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT - 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao autor para que 

no prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60 Nr: 56-44.1997.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral e Maternidade de Araputanga 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Queiroz Teles - 

OAB:10440/MT
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 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56599 Nr: 1274-14.2014.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar nos autos dados 

bancários, para fins de levantamento de alvará judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64210 Nr: 1930-34.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Araputanga/MT, Luiz Carlos de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245 A MT

 Intimação das partes acerca do retorno dos autos da segunda instância, 

bem como para, no prazo legal, manifestarem, requerendo o que 

entenderem de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000132-45.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. V. N. (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

TRINIDADE DE LIMA VASQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA Rua Castelo Branco, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 

1000132-45.2020.8.11.0038 Valor da causa: R$ 2.500,00 ESPÉCIE: 

[Propriedade]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) POLO ATIVO: Nome: 

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS NUNES Endereço: Rua Limiro Ros 

Pereira, s/n, São Sebastião, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: WESLEN THIAGO VASQUES NUNES Endereço: Rua 

Limiro Rosa Pereira, s/n, São Sebastião, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL DE 

AUTORIZAÇÃO – NCPC, art. 719 e ss. – em que a parte interessada 

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS NUNES pugna, entre pedidos outros, pela 

concessão da assistência judiciária gratuita e para que lhe(s) seja 

autorizado a “transferir a propriedade da motocicleta a quem entender, em 

venda e/ou em seu nome junto ao Detran-MT, motocicleta “Honda/C100 

BIZ, Placa nº JYU 5508, Cor Vermelha, Ano 1998/1998, CHASSI nº 

9C2HA070WWR006806”, que afirma existente em nome do de cujus 

WESLEN THIAGO VASQUES NUNES. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CAROLINE SOARES, digitei. 

ARAPUTANGA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-54.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CUSTODIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-29.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA INDIAVAI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 782 de 1019



 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-21.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA PINHEIRO FELICIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-54.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DARI MOREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-43.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JAIR MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA OAB - MT0015351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a embargada para apresentar Impugnação 

aos Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-37.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CABACAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-76.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO das partes a 

comprovar o integral cumprimento da obrigação constante na sentença, in 

verbis: "Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: DECRETAR A REVELIA 

DA REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 344 do 

NCPC, CONFIRMO a liminar deferida nos autos, a fim de, DETERMINAR que 

as reclamadas, solidariamente, entreguem o medicamento necessário à 

reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados – fornecendo o medicamento XARELTO 20g, ou equivalente 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde SUS, salvo se demonstrado 

inócuo/indevido ao tratamento, DE FORMA CONTINUA, na quantidade 

necessária para o tratamento do autor, adquirindo-o seja na rede pública 

ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular, sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea 

para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a 

parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado 

ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. "

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000826-48.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIELI GONCALVES MERINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI GONCALVES MERINO OAB - MT23076/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte 

Exequente a fim de entregar para depósito dos originais das referidas 

certidões em cartório.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000997-05.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte 

Exequente a fim de entregar para depósito dos originais das referidas 

certidões em cartório.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-85.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA PEREIRA REBOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000011-85.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: ZELIA PEREIRA REBOLI 

EXECUTADO: UNIVERSO ONLINE S/A Visto e bem examinado. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 
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EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes ZELIA PEREIRA REBOLI e 

UNIVERSO ONLINE S.A, em que, no decorrer do procedimento, diante do 

pagamento do débito à credora, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz 

com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 08:56:15. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-85.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA PEREIRA REBOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000011-85.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: ZELIA PEREIRA REBOLI 

EXECUTADO: UNIVERSO ONLINE S/A Visto e bem examinado. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes ZELIA PEREIRA REBOLI e 

UNIVERSO ONLINE S.A, em que, no decorrer do procedimento, diante do 

pagamento do débito à credora, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz 

com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 08:56:15. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-37.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIA FERREIRA SANTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010254-37.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: IRINEIA FERREIRA SANTIN 

EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

IRINEIA FERREIRA SANTIN e EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA., em que, no decorrer do procedimento, 

diante do pagamento do débito à credora, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, 

expedi o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 
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liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário 

– NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 11 de fevereiro de 2020 - 14:58:06. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-37.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIA FERREIRA SANTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010254-37.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: IRINEIA FERREIRA SANTIN 

EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

IRINEIA FERREIRA SANTIN e EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA., em que, no decorrer do procedimento, 

diante do pagamento do débito à credora, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, 

expedi o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário 

– NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 11 de fevereiro de 2020 - 14:58:06. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-37.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIA FERREIRA SANTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010254-37.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: IRINEIA FERREIRA SANTIN 

EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

IRINEIA FERREIRA SANTIN e EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA., em que, no decorrer do procedimento, 

diante do pagamento do débito à credora, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, 

expedi o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário 

– NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 
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FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 11 de fevereiro de 2020 - 14:58:06. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-11.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOLINDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000919-11.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DEOLINDA ALVES 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por MARIA DEOLINDA ALVES em desfavor de 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL. É o necessário. Decido. 

As partes compuseram acordo, nos seguintes termos: “A requerida 

pagará a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sendo a 

título principal a quantia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), e a 

quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários 

sucumbenciais. O pagamento será realizado no prazo de 20 dias úteis, a 

partir do primeiro dia útil seguinte a intimação da homologação do presente 

acordo, por meio de depósito na conta indicada. O referido acordo propõe 

o cancelamento e indenização tão somente com relação aos descontos 

denominados “PREVISUL”. Com o presente acordo as partes dão plena, 

geral e irrevogável citação dos pedidos formulados na exordial. O 

cancelamento da audiência de conciliação designada para a data de 02 de 

abril de 2020 as 17h30min”. Isso posto, considerando a transação/acordo 

o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 10 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-11.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOLINDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000919-11.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DEOLINDA ALVES 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por MARIA DEOLINDA ALVES em desfavor de 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL. É o necessário. Decido. 

As partes compuseram acordo, nos seguintes termos: “A requerida 

pagará a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sendo a 

título principal a quantia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), e a 

quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários 

sucumbenciais. O pagamento será realizado no prazo de 20 dias úteis, a 

partir do primeiro dia útil seguinte a intimação da homologação do presente 

acordo, por meio de depósito na conta indicada. O referido acordo propõe 

o cancelamento e indenização tão somente com relação aos descontos 

denominados “PREVISUL”. Com o presente acordo as partes dão plena, 

geral e irrevogável citação dos pedidos formulados na exordial. O 

cancelamento da audiência de conciliação designada para a data de 02 de 

abril de 2020 as 17h30min”. Isso posto, considerando a transação/acordo 

o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 
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SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 10 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-52.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA EVANGELISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000386-52.2019.8.11.0038 REQUERENTE: DIVINA EVANGELISTA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO, PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

DIVINA EVANGELISTA FERREIRA em desfavor de BANCO BRADESCO e 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS É o necessário. 

Decido. As requeridas PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ofereceu proposta de acordo, a qual foi aceita pelo autor, nos 

seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar no prazo de 10 dias 

úteis, contado do primeiro dia útil subsequente ao protocolo do acordo, o 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante 

deposito bancário na conta indicada. Com o presente acordo a parte 

autora concede ampla, irrevogável, irrestrita e irretratável quitação ao 

objeto da presente ação. A autora ainda renuncia aos direitos em faz da 

ré BANCO BRADESCO S/A, com relação ao objeto da presente demanda”. 

Isso posto, considerando a transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 29 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-52.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA EVANGELISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000386-52.2019.8.11.0038 REQUERENTE: DIVINA EVANGELISTA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO, PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

DIVINA EVANGELISTA FERREIRA em desfavor de BANCO BRADESCO e 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS É o necessário. 

Decido. As requeridas PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ofereceu proposta de acordo, a qual foi aceita pelo autor, nos 

seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar no prazo de 10 dias 

úteis, contado do primeiro dia útil subsequente ao protocolo do acordo, o 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante 

deposito bancário na conta indicada. Com o presente acordo a parte 

autora concede ampla, irrevogável, irrestrita e irretratável quitação ao 

objeto da presente ação. A autora ainda renuncia aos direitos em faz da 

ré BANCO BRADESCO S/A, com relação ao objeto da presente demanda”. 

Isso posto, considerando a transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 
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SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 29 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-52.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA EVANGELISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000386-52.2019.8.11.0038 REQUERENTE: DIVINA EVANGELISTA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO, PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

DIVINA EVANGELISTA FERREIRA em desfavor de BANCO BRADESCO e 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS É o necessário. 

Decido. As requeridas PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ofereceu proposta de acordo, a qual foi aceita pelo autor, nos 

seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar no prazo de 10 dias 

úteis, contado do primeiro dia útil subsequente ao protocolo do acordo, o 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante 

deposito bancário na conta indicada. Com o presente acordo a parte 

autora concede ampla, irrevogável, irrestrita e irretratável quitação ao 

objeto da presente ação. A autora ainda renuncia aos direitos em faz da 

ré BANCO BRADESCO S/A, com relação ao objeto da presente demanda”. 

Isso posto, considerando a transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 29 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-02.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE LIMA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000939-02.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ANA ROSA DE LIMA 

ALMEIDA REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por ANA ROSA DE LIMA ALMEIDA em desfavor de 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL. É o necessário. Decido. 

As partes compuseram acordo, nos seguintes termos: “ A requerida 

pagará a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em até 20 dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente a contar da data da presente 

audiência, por meio de depósito bancário na conta da procuradora da 

autora, Banco do Brasil, agência 2214-4, conta corrente 15649-3, Janaína 

Angélica dos Santos Teixeira, CPF: 040.496.841.44, endereço: Rua 

Senador Henrique Della Roque, nº 3679, centro, na cidade de Mirassol D’ 

Oeste-MT, CEP: 78280-000. O presente acordo engloba Indenização por 

danos morais e todos os danos materiais referentes ao seguro objeto da 

demanda, dando assim quitação total a PREVISUL”. Isso posto, 

considerando a transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à 

sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 
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instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 10 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-02.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE LIMA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000939-02.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ANA ROSA DE LIMA 

ALMEIDA REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por ANA ROSA DE LIMA ALMEIDA em desfavor de 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL. É o necessário. Decido. 

As partes compuseram acordo, nos seguintes termos: “ A requerida 

pagará a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em até 20 dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente a contar da data da presente 

audiência, por meio de depósito bancário na conta da procuradora da 

autora, Banco do Brasil, agência 2214-4, conta corrente 15649-3, Janaína 

Angélica dos Santos Teixeira, CPF: 040.496.841.44, endereço: Rua 

Senador Henrique Della Roque, nº 3679, centro, na cidade de Mirassol D’ 

Oeste-MT, CEP: 78280-000. O presente acordo engloba Indenização por 

danos morais e todos os danos materiais referentes ao seguro objeto da 

demanda, dando assim quitação total a PREVISUL”. Isso posto, 

considerando a transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à 

sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 10 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000320-09.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERREIRA DE SOUZA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000320-09.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: SUELY FERREIRA DE SOUZA 

MACHADO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

SUELY FERREIRA DE SOUZA MACHADO e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em 

que, no decorrer do procedimento, diante do pagamento do débito à 

credora, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito 

em razão do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c 

art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 22 de janeiro de 2020 - 21:33:30. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000320-09.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERREIRA DE SOUZA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 
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n. 1000320-09.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: SUELY FERREIRA DE SOUZA 

MACHADO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

SUELY FERREIRA DE SOUZA MACHADO e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em 

que, no decorrer do procedimento, diante do pagamento do débito à 

credora, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito 

em razão do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c 

art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 22 de janeiro de 2020 - 21:33:30. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48946 Nr: 1291-52.2015.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ollinto/Olindo Totti Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

 Cuida-se de pedido de cumprimento do mandado de busca e apreensão 

de veículo alienado fiduciariamente, nos termos do §12 do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, in verbis:

“A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca 

onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o 

bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando 

que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, 

quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e 

apreensão do veículo.”.

Prefacialmente, registra-se que a referida petição tem natureza jurídica e 

objeto semelhante ao ato deprecado, embora ausentes as formalidades da 

Carta Precatória, não possuindo este Juízo qualquer participação em ato 

decisório.

Pois bem! Verifica-se que o feito veio instruído com as peças essenciais e 

indispensáveis, preenchendo os requisitos para o deferimento do pedido 

que foi prontamente atendido pela Decisão de fl. 501, que determinou o 

cumprimento à decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT quanto a busca e apreensão do veículo indicado 

na inicial.

Infrutífera a diligência (fl. 519), tendo certificado pelo meirinho que o bem 

objeto da busca e apreensão já não mais se encontra nesta Comarca, a 

parte autora retorna aos autos requerendo a devolução à origem.

Assim, tendo em vista o cumprimento do ato, em que pese restar 

infrutífera a diligência requestada, determino que se promova o 

arquivamento do feito, tendo em vista a patente perda do objeto.

CUMPRA-SE.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21750 Nr: 259-51.2011.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cenilde Carlos do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Milton Figueiredo, Elza Paula Teixeira 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Usucapião de bem imóvel interposta por Cenides 

Carlos Nascimento em face de Milton figueiredo e Elza Paula Texeira 

Figueiredo.

 Determinada a intimação pessoal da parte autora para dar regular 

andamento ao feito, devidamente intimada, se manteve inerte (fl. 149).

 Desta forma, a parte autora, por não se manifestar nos presentes autos, 

incorreu no disposto no art. 485, III, do CPC.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”.

Ademais, verifico que o prazo é de natureza preclusiva, insuscetível de 

prorrogação.

Diante disso, conclui-se que a parte autora não tem mais interesse na 

demanda, eis que abandonou o processo, que aguarda providências da 

sua parte, impedindo o bom e regular desenvolvimento do feito.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40129 Nr: 1356-86.2011.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Faustino Gonçalves Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 
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OAB:19077-A/MT

 Ante o exposto, não havendo qualquer outra causa interruptiva a ser 

reconhecida, de rigor o pronunciamento da prescrição, razão pela qual 

JULGO EXTINTO O PROCES¬SO, com resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 14 e 924, V, do Código de Processo Civil.Custas e despesas pela 

parte exequente.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Às providências.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46730 Nr: 138-81.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilton Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Alves Damasceno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tobias Chaves da 

Silva - OAB:21822/O

 VISTOS.

 Cumpra-se integralmente a Decisão ref. 79.

 Às providências, com urgência, tendo em vista que o presente feito se 

encontra inserido na Meta 2 do CNJ.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50243 Nr: 1943-69.2015.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Alvará Judicial ajuizado por Sandra Maria dos Santos 

objetivando a autorização para a transferência da motocicleta marca 

Honda, Modelo BIZ 125 ES, Placa OAY 6428/MT, ANO/MODELO 

2011/2012, CHASSI 9C2JC4820CR263493, cor vermelha, com valor de 

mercado aproximado em R$ 7.867,00, que atualmente encontra-se em 

nome do de cujus Wagner Carlos de Souza, seu companheiro.

Parecer do Parquet exarado à fl. 39, não vislumbrando necessidade de 

sua intervenção no feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Decido.

Trata-se de pedido de alvará, no qual a interessada pretende a 

transferência para o seu nome da propriedade da motocicleta que outrora 

pertencia ao de cujus.

Tendo em vista que o falecido deixou como bem apenas um veículo, é 

desnecessária a abertura de inventário ou maiores formalidades para a 

sua transferência, sendo que esta será em conformidade com a regra de 

sucessão prevista na legislação civil.

No caso em apreço, o de cujus não deixou filhos, sendo que seus 

ascendentes, conforme termo de renúncia ora acostada, afirmaram não 

possuir interesse no mesmo, razão pela qual concordam que a titularidade 

da referida motocicleta seja transferida para a companheira do de cujus, 

ora demandante (fls. 01/02)

Assim, determino a expedição do competente Alvará, autorizando a 

transferência para o nome da interessada Sandra Maria dos Santos do 

veículo marca Honda, Modelo BIZ 125 ES, Placa OAY 6428/MT, 

ANO/MODELO 2011/2012, RENAVAM 451003861, atualmente em nome do 

falecido Wagner Carlos de Souza, devendo constar no alvará que o 

Detran/MT poderá fazer as exigências legais necessárias para tanto.

Transitada em julgado, expeça-se o competente alvará e, em seguida, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54150 Nr: 2053-34.2016.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a ação e, em consequência, DECRETO O DIVÓRCIO de 

Cleidemar Veríssimo da Cruz e Alexandro Teixeira da Silva nos termos do 

art. 1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do Código Civil, bem como do art. 

24, Lei 6.515/77. Por conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Naturais de Arenápolis/MT, nos termos do art. 

32, da Lei nº 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código Civil, e artigo 29, § 

1º, alínea “a”, Lei nº 6.015/73, de modo a proceder à averbação 

correlata.Cumpridas todas as determinações, e não havendo 

requerimentos posteriores, tendo em vista a preclusão lógica do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55127 Nr: 2740-11.2016.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil e DECLARO constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial em demérito da parte requerida, na quantia de R$ 17.218,06, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês desde a citação. Por fim, considerando que, nesta data, houve a 

declaração de constituição em título executivo judicial, proceda-se a 

conversão da classe processual no Sistema Apolo para CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT,INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62253 Nr: 3730-65.2017.811.0026

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPJCdNM/M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23680/O

 Ante decisão proferida nos autos em fl.21, NOMEIA-SE o Dr. Cassio 

Vinicus Fonseca Meira para representar o réu acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56146 Nr: 3414-86.2016.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdS, DAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Vitorassi - OAB:27391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta e com base no artigo 33 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

confirmo a liminar e DEFIRO a GUARDA da criança Luiz Carlos Alves dos 

Santos à requerente Sueli Alves dos Santos. Posto isso, declaro extinto o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, devendo a responsável prestar compromisso de bem e fiel 

desempenho do encargo, mediante termos nos autos. Lavre-se o termo de 

guarda nos termos do art. 32 do ECA.Isento de custas.Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, AO 

ARQUIVO, mediante as baixas e anotações pertinentes.Em tempo, 

considerando que a decisão que nomeou o advogado Lucas Vitorassi não 

arbitrou honorários em seu favor, observando o trabalho por ele 

desempenhado fixo-os no valor equivalente à 02 URH, em conformidade 

com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

0 9 6 / 2 0 0 7 - O A B / M T ) ,  n o s  t e r m o s  d o  P r o v i m e n t o  n º . 

09/2007-CGJ.Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.VICTOR LIMA PINTO 

COELHO,Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000444-57.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ZEIZY THAIS MENEGUELI FAVALESSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA (IMPETRADO)

JUVENAL ALEXANDRE DA SILVA (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000444-57.2020.8.11.0026. IMPETRANTE: ZEIZY 

THAIS MENEGUELI FAVALESSA IMPETRADO: MUNICIPIO DE NOVA 

MARILANDIA AUTORIDADE COATORA: JUVENAL ALEXANDRE DA SILVA 

V I S T O S, Trata-se de ação mandamental ajuizada por Zeizy Thais 

Menegueli Favalessa, na condição de candidata aprovada em concurso 

público municipal para provimento de cargo de enfermeira no município de 

Nova Marilândia, apontando como ato acoimado de ilegal perpetrado pela 

autoridade coatora consistente no preenchimento de cargos vagos de 

enfermeiros de modo irregular, com desvio de função de servidora 

comissionada, servidor efetivo técnico em enfermagem, bem como com 

servidora estadual cedida, configurando ato lesivo ao direito da impetrante 

em ser nomeada para o cargo vago para o qual foi aprovada. Assinala 

que se classificou em 4ª colocação para o cadastro de reservas do 

concurso municipal, indicando haver novas vagas em aberto para o cargo 

em que havia concorrido, contudo, tais vagas encontram-se 

irregularmente preenchidas por profissionais diversos, com desvio de 

suas funções. Aduz que foram desviados 3 servidores para ocupação do 

cargo vago, sendo uma servidora comissionada, um técnico em 

enfermagem efetivo e uma servidora estadual cedida com formação de 

técnica em nível superior em serviços de saúde do SUS (enfermeira), o 

que demonstra de maneira inequívoca a existência de vagas que deveriam 

ser preenchidas pelos aprovados no certame público, não se justificando 

os desvios de funções. Requerida a concessão liminar da medida 

mandamental, por se tratar de juízo perfunctório, a análise se estreita à 

verificação dos pressupostos legais autorizadores da concessão da 

medida de urgência, que, guardadas as proporções, nada mais são senão 

critérios legais que definem o cabimento da tutela mandamental de forma 

adiantada, conforme leciona a doutrina: “Não há dúvida que a liminar em 

mandado de segurança constitui típica hipótese de antecipação de efeito 

da tutela, semelhante à prevista no art. 273, I, do Código. Quem lhe nega 

esse caráter antecipatório, geralmente parte do pressuposto equivocado 

de que antecipação é o mesmo prejulgamento da causa. (...) Também a 

antecipação prevista no art. 273, I, do Código de Processo Civil, não 

constitui prejulgamento da causa, nem afirma ou retira direito algum, e nem 

produz efeitos jurídica definitivos; e ela também tem por finalidade apenas 

acautelar direito ameaçado por risco de dano. Tais circunstâncias, 

contudo, de modo algum comprometem sua natureza antecipatória, pois o 

que fixa tal natureza é o conteúdo da medida, e não a sua finalidade” 

(Teori Albino Zavascki, in "Antecipação da Tutela." 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, p. 192/193). Desse modo, para o deferimento da liminar 

necessário se faz que o direito líquido e certo apontado na impetração 

esteja estampado em cores vivas, justificando a antecipação do 

provimento jurisdicional reclamado. Pois bem! O entendimento firmado na 

jurisprudência é no sentido de que a aprovação em concurso público gera 

mera expectativa de direito à nomeação, competindo à administração 

pública, de acordo com o seu critério de conveniência e oportunidade, 

nomear os candidatos aprovados. Contudo, existem hipóteses 

excepcionais em que a mera expectativa de direito à nomeação 

convola-se em direito subjetivo, tais como: a) aprovação do candidato 

dentro do número de vagas previamente estabelecido no edital; b) 

comprovação de contratação de pessoal em caráter precário ou 

temporário para as mesmas funções do cargo público em disputa; c) 

preterição na ordem de classificação dos aprovados (súmula nº 15 do 

STF); e d) abertura de novos concursos públicos enquanto ainda vigente 

o anterior (arts. 37, IV, da Constituição Federal e 12, § 2º, da Lei nº 

8.112/1990). Verifica-se, portanto, que a aprovação em concurso público 

não gera direito à nomeação e posse, apenas expectativa de direito que 

se convola em direito subjetivo à nomeação em casos excepcionais. 

Todavia, não restou demonstrado que a Administração Pública contratou 

terceira pessoa para assumir o cargo vago ocupado anteriormente pela 

enfermeira Paula Helena Espeleta Nicoletti, decretado vago em 07.02.2020, 

sendo que em casos de existência de vaga, a nomeação e posse no 

cargo se concretiza no interesse da Administração Pública em 

preenche-la. Ademais, não são suficientes os argumentos de que há 

desvio de função de 3 servidores para o preenchimento da referida vaga, 

tendo em vista que a servidora comissionada Adrielle Caldeira dos Santos 

foi nomeada para a função de chefe de departamento na Secretaria 

Municipal de Saúde em 12.04.2019, anterior à abertura de vaga 

questionada pela impetrante; o servidor efetivo, técnico em enfermagem 

Gean Ricardo Guimarães, igualmente, teve sua nomeação em momento 

anterior à vaga decretada ao passo que a servidora estadual cedida ao 

município, Maria de Lourdes Fernandes, igualmente foi cedida por ato 

anterior à existência de vaga para o cargo de enfermeira, em 17.12.2019, 

o que descaracteriza o desvio de função dos referidos servidores para o 

preenchimento da vaga existente. Desse modo, para instruir melhor a ação 

mandamental, rejeito o pedido liminar, determinando a notificação da 

autoridade coatora para apresentar, no prazo legal, as informações que 

julgar relevantes para o julgamento da contenda. Após, vistas ao Ministério 

Público. Publique-se. Cumpra-se. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000442-87.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON FELIX DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000442-87.2020.8.11.0026. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ENILSON FELIX 

DOS REIS Vistos. Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente. Para a concessão da liminar com fundamento no 

art. 3º do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. Com 

efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, 

bem como a inadimplência pela parte requerida, tendo a parte requerente 

comprovado o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento da 

medida liminar. Ademais, há receio de que a parte requerente sofra danos 
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ocasionados pelo uso inadequado do bem ou ainda o seu 

desaparecimento, razão pela qual a liminar pleiteada objetiva resguardar a 

aplicação de seu pretenso direito. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a 

medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e apreensão, que deverá 

ser cumprido com circunspecção e moderação. Cumprida a medida, 

cite-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus. Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo 

depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser 

expedido ofício ao Departamento de Trânsito competente, a fim de que se 

proceda a novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

da Lei n° 10.931/2004. Cite a parte devedora, ainda, para querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu 

silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. Cientifique-a que a 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha pagado a 

dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição, 

tudo nos ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova 

redação da Lei n° 10.931/2004. Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do 

CPC. Intime-se, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000477-47.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. DA CUNHA PANIFICADORA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000477-47.2020.8.11.0026. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: C. 

C. DA CUNHA PANIFICADORA - ME Vistos. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente. Para a concessão da liminar 

com fundamento no art. 3º do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela 

Lei nº 13.043/2014, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência pela parte requerida, tendo a 

parte requerente comprovado o cumprimento dos requisitos legais para o 

deferimento da medida liminar. Ademais, há receio de que a parte 

requerente sofra danos ocasionados pelo uso inadequado do bem ou 

ainda o seu desaparecimento, razão pela qual a liminar pleiteada objetiva 

resguardar a aplicação de seu pretenso direito. Isto posto, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e moderação. 

Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no prazo de 05 

(cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus. Após o decurso do prazo de 05 

(cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte requerida, não 

ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito competente, a 

fim de que se proceda a novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de ônus da 

propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Cite a parte devedora, ainda, 

para querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a 

de que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, 

sendo considerados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. 

Cientifique-a que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha pagado a dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

deseje restituição, tudo nos ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 

911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Defiro os benefícios 

do art. 212, § 2º, do CPC. Intime-se, expedindo-se o necessário. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-09.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000486-09.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:FRANCIELE DA 

SILVA TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

15/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000121-60.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANTONIO DE TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000121-60.2020.8.11.0088. 

AUTOR(A): DANIEL ANTONIO DE TOLEDO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS. Cuida-se de ação 

previdenciária objetivando a conversão de benefício previdenciário de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, supostamente negado no 

âmbito administrativo, sob a alegação de incorreção e injustiça da medida, 

uma vez que estaria demonstrada, por laudos médicos a incapacidade 

ostentada pelo autor, consubstanciada em transtorno do globo ocular 

(CID10 H44), tornando-o incapacitado para o labor que desempenha 

regularmente. No id.28747168, houve o recebimento dos autos neste 

Juízo, com o indeferimento do pedido de antecipação de tutela e 

designação de audiência de instrução. Entretanto, no id. 29217435, o autor 

requereu o cancelamento da audiência de instrução e o julgamento 

antecipado da lide. É o relato. Decido. Ante o pedido expresso de 

julgamento antecipado da lide, CANCELO a audiência de instrução 

designada. Promova-se o recolhimento de eventuais mandados de 

intimação expedidos. Após, retornem conclusos para sentença. 

Intimem-se. Às providências. Aripuanã, 18 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000793-05.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR MALTEZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA APARECIDA AGUILAR OAB - MT23971/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 793 de 1019



(REU)

 

Nos termos da legislação vigente, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69731 Nr: 3818-14.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Daniela 

Isabel Vidal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIELA ISABEL VIDAL, Cpf: 

04820115138, Rg: 2497426-9, Filiação: Edna Isabel Vidal e Jose Marida 

Vidal, Telefone 98102-8845. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: VISTOS.Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por Carlos 

Daniel Vidal do Nascimento, neste ato representado por sua genitora 

Daniela Isabel Vidal, em desfavor de Daniel Rodrigues do Nascimento, 

devidamente qualificados nos autos.À ref.72, foi designada audiência de 

conciliação instrução e julgamento.Tentada a intimação da parte autora, 

essa foi negativa, vez que se mudou do endereço indicado nos autos sem 

comunicar ao Juízo (ref.9). Realizadas diligências pelo Mistério Público a 

fim de localizar a autora, também restaram inexitosas, havendo o “Parquet” 

pugnado pela extinção do feito.É o relatório.Fundamento e Decido.De 

plano, cancelo a audiência designada nos autos.O Código de Processo 

Civil de 2015 foi estruturado com o intuito de possibilitar a efetiva 

prestação jurisdicional, por meio do processo, valorizando, por seu turno, 

a primazia do julgamento do mérito, garantindo, assim, o acesso à 

justiça.Por outro lado, todas as partes do processo precisam agir de forma 

a colaborar para o alcance do seu resultado prático, numa sincronia de 

atos que se sucedem, fundamentados no princípio da cooperação e da 

boa-fé processual.A propósito, a eternização do processo, sem qualquer 

resultado prático, gera prejuízos para os demais jurisdicionados que são 

penalizados, pelo tempo dispensado às ações, onde as partes se 

desinteressam por seu desfecho. Sobre tais dificuldades, ressalta-se o 

número insuficiente de oficiais de justiça que se veem, muitas vezes, 

assoberbados com a obrigação de cumprir mandados de intimação de 

pessoas desinteressadas, atrasando diligências que, de fato, possam 

alcançar o seu desiderato.No caso dos autos, a parte requerente se 

mudou de endereço sem se preocupar em comunicar o Juízo, o que atrai a 

incidência do art.274, parágrafo único, do CPC, reputando-se válida a sua 

tentativa de intimação.Nesse cenário, resta configurado o desinteresse da 

requerente no prosseguimento da ação, já que realizada a tentativa de 

localizá-la, foi negativa, amoldando-se à hipótese do inciso III do art. 485 

do CPC.Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, 

de nova determinação.Intime-se a autora por edital da presente 

sentença.Sem custas.Ciência ao Ministério Público.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA GABRIELI DE 

SOUZA BIANCARDI, digitei.

Aripuanã, 17 de março de 2020

Ricardo Rodrigues Lins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000137-14.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAFAEL FERNANDES (TESTEMUNHA)

GLEISON HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA)

JOAO CICERO DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (AUTOR(A))

FERNANDO DEBACKER (TESTEMUNHA)

SILVANO BATISTA SANTANA (TESTEMUNHA)

TANIA RAILSE BARBOSA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO YUNG JUNIOR (REU)

EDMILSON GOMES FERREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000137-14.2020.8.11.0088. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT VÍTIMA: GLEISON 

HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA TESTEMUNHA: PAULO RAFAEL 

FERNANDES, TANIA RAILSE BARBOSA DE OLIVEIRA, SILVANO BATISTA 

SANTANA, FERNANDO DEBACKER, JOAO CICERO DA SILVA REU: 

EDMILSON GOMES FERREIRA, OSVALDO YUNG JUNIOR VISTOS. Trata-se 

de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado pela defesa 

técnica constituída pelo acusado Osvaldo Yung Junior, afirmando não 

mais existirem os requisitos da custódia cautelar, porque os predicados e 

antecedentes pessoais do increpado demonstram que não se trata de 

pessoa afeita ao cometimento de crimes, seja por se tratar de trabalhador, 

com emprego e moradia fixa nesta urbe, afirmando ser inocente dos fatos 

suscitados contra si, por fim, compromissando-se a comparecer em todos 

os atos que fizerem-se necessários até o fim da instrução processual, 

juntando aos autos declaração de idoneidade moral e boa conduta 

suspostamente assinado por moradores desta Cidade (id. 30238208). 

Instado a se manifestar, o representante do Parquet exarou contrariedade 

ao pleito revocatório, bem como reiterou o pedido de citação por edital do 

denunciado, uma vez que realizadas diligencias necessárias, não logrou 

êxito em localizar o paradeiro réu, estando o mesmo foragido e 

esquivando-se da justiça, por fim, juntou aos autos relatório de 

investigação para cumprimento da prisão preventiva do increpado Osvaldo 

Yung Junior (id. 30435317). É relato do necessário. Inicialmente, no que 

refere-se à revogabilidade da prisão preventiva, estatui o artigo 316 do 

Código de Processo Penal que “o juiz poderá revogar a prisão preventiva 

se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, 

bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. 

Fixada esta ideia, passo à análise do pedido formulado pelo increpado, os 

quais não me convencem dos alaridos defensivos, porque parece-me 

bastante evidente que as declarações prestadas não alteram em nada o 

contexto fático ensejador da medida acautelatória, notadamente porque o 

increpado fundamenta suas teses defensivas em fatos divorciados 

daqueles utilizados para justificar o decreto da sua prisão cautelar. 

Consoante se dessume dos autos, diversamente do que entendeu o 

increpado, não foram às imputações relacionadas ao homicídio doloso 

perpetrado em face da vítima Ruan Pablo Costa Oliveira e da tentativa 

frustrada de homicídio de Gleison Henrique Francisco da Silva que 

justificaram do decreto prisional, mas sim dos fatos ocorridos no período 

antecedente ao mencionado homicídio ocorrido na praça municipal desta 

urbe, isto é, da comprovada empreitada em que se lançaram o acusado 

Osvaldo, e Edmilson, que após se reunirem em estado de embriaguez, 

saíram de forma tresloucada e violenta, a interrogar pessoas, a abordar 

jovens, como se autoridades fossem, tudo a subsidiar a busca 

informações sobre a autoria do crime cometido em face do filho do 

vereador Yung (sobrinho de Osvaldo). Dito isso, é mesmo inseguro e 

imprudente permitir que alguém que, sem motivo aparente algum, decidiu 

se investir na condição de justiceiro, continue solto e livre, principalmente 

agora que sabe quem o avistou cometendo as barbaridades narradas, 

porque, aparentemente, o alegado cidadão de conduta ilibada se julga 

detentor de um poder de justiçamento pelas próprias mãos, que em nada 

se compatibiliza com a vida regrada e normal em sociedade. Registre-se, 

por fim, que o fato de o indiciado possuir trabalho lícito e residência fixa, 

não obstante sejam critérios relevantes, não serve a inquinar a validade 

da segregação cautelar, porque os predicados pessoais do réu, por si só, 

não implicam em desconstituição do édito prisional, sendo necessário que 

fique devidamente demonstrado que os requisitos da prisão preventiva 

não mais subsistem, conforme previsão do artigo 316 do Código de 

Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos. A propósito, trago à 

baila os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça Mato-Grossense 

sobre o tema, vejamos: “HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, POR 

DEZOITO VEZES, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FLAGRANTE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 794 de 1019



CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A CARÊNCIA DE 

MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CONSTRITIVO E A AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP – INSUBSISTÊNCIA – 

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – 

ANÁLISE MAIS APROFUNDADA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT – 

MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – 

NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 

– GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – ATRIBUTOS PESSOAIS QUE, 

POR SI SÓ, NÃO IMPLICAM EM DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL – 

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. 

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO 

PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – 

INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA 

DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE 

TRANSPORTANDO QUASE MEIO QUILO DE MACONHA PARA OUTRO 

ESTADO DA FEDERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO 

DELITUOSA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DA 

CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO 

INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – INAPLICABIIDADE DO PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO 

PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER 

MINISTERIAL. (Tribunal de Justiça de Mato Grosso. HC 164565. 1ª Câmara 

Criminal. Relator: Desembargador Orlando de Almeida Perri. Julgado em 

29/11/2016). Na órbita das prisões cautelares, não é exigida a prova plena 

de culpa, inviável num juízo meramente cautelar, realizado, como regra, 

muito antes do julgamento do mérito, bastando, portanto, que haja 

elementos suficientes que evidenciem a probabilidade de autoria e prova 

da existência do fato, pressupostos estes que foram devidamente 

observados no momento da decisão constritiva. Não há falar em carência 

de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do 

Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade 

da segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerada a 

extremada gravidade do fato delituoso imputado, pois, ao que consta, os 

pacientes e demais acusados, de forma livre e voluntária, teriam se 

associado para o fim específico de cometer crimes, realizando, em tese, 

diversos furtos, lesionando o patrimônio de dezoito vítimas. É pacífico o 

entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, 

por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao 

processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão 

cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada. Sendo assim, 

no tocante à questão probatória, o pedido deve ser indeferido porque 

ainda pendente a fase de instrução, não sendo suficiente, a alegação, 

para afastar a conclusão acerca dos indícios tal qual apontada 

anteriormente. Portanto, ante a não alteração da situação fático-jurídica, 

inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do 

artigo 316 do CPP, Indefiro o pedido de revogação da prisão cautelar 

formulado. Por fim, considerando que até o presente momento o 

denunciado não foi citado, e, havendo nos autos procuração conferindo 

ao causídico poderes especiais para receber citações em nome do réu 

Osvaldo Yung Junior (id.30238210), dou o réu por citado, uma vez que 

ciente, passa contar/correr o prazo para apresentar resposta acusação 

nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, a partir da 

publicação desta decisão. Ciência do Parquet. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã/MT, 17 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000331-14.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ARIPUANA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUBIOMAR CORREA DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000331-14.2020.8.11.0088. AUTOR: 

MUNICIPIO DE ARIPUANA REU: LUBIOMAR CORREA DA COSTA VISTOS. 

Cuida-se de CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada pelo Município de 

Aripuanã/MT em face Neurinha Marques Correa e Lubiomar Correa da 

Costa. Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 

335, do CC e artigos 319 e 320, ambos do CPC. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, RECEBE-SE a petição 

inicial. Havendo pertinência entre os fatos narrados na inicial e os 

documentos juntados, DEFIRO, com fulcro no artigo 335, inciso IV, do 

Código Civil, a consignação na forma requerida e no prazo do inc. I do art. 

542 do CPC. Intime-se a parte autora do deferimento da consignação, bem 

como para que promova o deposito do valor devido em Juízo, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 542, inc. I, CPC). Citem-se os requeridos, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, levantar o depósito ou oferecer contestação 

(art. 542, II, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Aripuanã/MT, 17 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010211-47.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MADEGOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO FORATINI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010211-47.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: MADEGOL - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP EXECUTADO: AGNALDO FORATINI 

DE OLIVEIRA VISTOS. Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei 

n.° 9.099/95. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso 

III, do NCPC, requer que a parte autora promova os atos e diligências que 

lhe competir, não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Na 

hipótese dos autos, o prosseguimento regular do feito restou 

obstaculizado em razão da inércia da parte requerente que, mesmo 

devidamente intimada para fazê-lo, quedou-se inerte (id. 25098927), 

ocasionando a paralisação do feito por mais de 30 dias. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do 

mérito, ante o desinteresse da parte requerente. Nesses moldes, ante a 

desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Dispensada a intimação da 

parte requerida, vez que não houve a sua citação. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/MT, 16 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000173-27.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000173-27.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Não havendo 

impugnação, homologo os cálculos apresentados pelo exequente. Em 

cumprimento aos Provimentos nº 11/2017 – CM e nº06/2020, determino a 

utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito 

ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Após, expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do 
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que determina o art. 535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o 

art. 17, § 2º da Lei Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Por 

fim, permaneçam os autos em Secretaria até o cumprimento integral das 

determinações aqui exaradas. Às providências. Aripuanã/MT, 17 de março 

de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000257-91.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000257-91.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Não havendo 

impugnação, homologo os cálculos apresentados pela exequente. Em 

cumprimento aos Provimentos nº 11/2017 – CM e nº 06/2020, determino a 

utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito 

ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Após, expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do 

que determina o art. 535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o 

art. 17, § 2º da Lei Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Às 

providências. Aripuanã/MT, 17 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000169-87.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000169-87.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Não 

havendo impugnação, homologo os cálculos apresentados pelo 

exequente. Em cumprimento aos Provimentos nº 11/2017 – CM e 

nº06/2020, determino a utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do 

débito, devendo o feito ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e 

Contador para as devidas providências. Após, expeça-se a requisição de 

pagamento nos moldes do que determina o art. 535, do CPC. Se 

ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Por fim, permaneçam os autos em 

Secretaria até o cumprimento integral das determinações aqui exaradas. 

Às providências. Aripuanã/MT, 17 de março de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-90.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES HAHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000033-90.2018.8.11.0088. REQUERENTE: HERMES HAHN REQUERIDO: 

ELDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO V I S T O S, 

Compulsando os autos, verifico que até o presente momento não lagrou 

êxito o requerente em apresentar o endereço do requerido, para 

efetivação da sua citação/intimação para que compareça à audiência de 

conciliação, saliente-se que o ato supracitado já foi redesignado por mais 

de três vezes, não obtendo qualquer proveito. Portanto, intime-se o autor 

para que se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo retro, 

independentemente de manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010076-35.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DE SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010076-35.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: AGROTERRA AGROPECUARIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: JOSE GOMES DE SA V I S T O S, Manifesta-se o 

exequente requerendo a realização de constrição de ativos financeiros 

existentes nas contas bancárias do executado, bem como pesquisa por 

meio dos sistemas Renajud e Infojud com intuito de localizar bens 

moveis/imóveis em nome do devedor passiveis de constrição, por fim, 

indicando o valor atualizado da divida no montante de R$ 9.265,65 (id. 

16422996). Em analise aos autos, de um simples passar de olhos pelo 

cálculo apresentado pelo exequente, verifico excesso no valor atualizado 

da divida, bem como percebe-se à ausência de indicativos básicos para 

aferição do montante de forma discriminada. Neste passo, rejeito por ora o 

pedido do exequente e, determino sua intimação para que apresente 

cálculo correto da divida, devendo ser observado pela parte que o valor 

dever ser discriminado nos termos em que dispõe o artigo 524 do Código 

de Processo Civil c/c enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção por desídia. Às providências. Aripuanã/MT, 17 de março 

de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000253-54.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000253-54.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Consoante se 

verifica na petição de ID. 19529791, a exequente manifestou-se 

expressamente desistindo da ação. Havendo desistência expressa da 

parte credora e sendo despicienda a anuência da executada, nos termos 

do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo sem julgamento 

do mérito é medida que se impõe. Portanto, havendo desistência expressa 

da parte, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. Cumpra-se. 

Aripuanã/MT, 17 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-70.2011.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEO DOLENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010085-70.2011.8.11.0088. REQUERENTE: FRANCISLEO DOLENS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de ação de ação declaratória de 

inexistência de debito cumulado com pedido de indenização por danos 

matérias e danos morais em fase de cumprimento de sentença. Consoante 

teor da decisão prolatada nos autos do processo nº Processo 

1025650-49.2017.8.26.0224, da 10ª Vara da Comarca de Guarulhos/SP, 

foi decretada a recuperação judicial da devedora. Com efeito, é do juízo da 

falência e recuperação judicial a competência para pagamento de créditos, 

sendo vedada a prática por outro juízo de qualquer ato que comprometa o 

patrimônio da devedora. Nesse sentido, é a orientação do STJ, colha-se: 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CREDOR TRABALHISTA. APROVAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 

DECISÃO LIMINAR RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE CONFLITO. 

FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE COMPETÊNCIA. 1. Após aprovado e 

homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e 

recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de 

execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a 

empresa devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu 

que, na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à 

apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato 

que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

19/05/2014) EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71004551677, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013). Destaque-se, outrossim, 

que o crédito exequendo poderá ser habilitado perante o juízo da falência, 

nos termos do disposto no art. 9º e seguintes da Lei nº 11.101/2005, por 

meio de requerimento formal do próprio credor. Ante ao exposto, 

considerando a recuperação judicial da empresa executada, DECLARO 

EXTINTA a presente execução de título judicial. Transitada em julgado, 

expeça-se a certidão de crédito ao exequente e, após, nada sendo 

requerido arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 17 de março de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000394-73.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.T. BOREIO ROLAMENTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000394-73.2019.8.11.0088. REQUERENTE: B. A. DO NASCIMENTO - ME 

REQUERIDO: R.T. BOREIO ROLAMENTOS - ME V I S T O S, Compulsando, 

denota-se que foi designada audiência de conciliação, constatando-se a 

ausência das partes ato (id. 22686879), em data posterior (15/08/2018) 

sobreveio aos autos justificativa do advogado da parte autora, informando 

que não compareceu a solenidade designada, porque estava enfermo, 

juntando atestado medico, por fim, requerendo a resignação do ato 

processual (id. 22615990). Neste passo, em que pese à justificativa 

apresentada pelo advogado, verifica-se que a desculpa não estende-se à 

parte autora que poderia ter comparecido ao ato independentemente de 

estar acompanhado por advogado nos termos em que preconiza o artigo 

9º da Lei nº 9099/95, salta aos olhos que o atestado médico juntando aos 

autos, como meio de comprovação da ausência ao ato é referente ao ano 

de 2018 (id. 22615990), não possuindo logica alguma ser usado tal 

atestado para justificar ausência em ato aprazada para a data de 

14/08/2019 (id. 20807005). Outrossim, é certo que essa atitude demonstra 

o total descaso da parte reclamante com o feito, desta forma, deixando a 

parte autora de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se a demanda sem julgamento do mérito, conforme o disposto no 

artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo." Ante ao exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de 

condenar ao pagamento de custas e taxas judiciais, nos termos dos 

artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, arquive-se o feito 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. Aripuanã/MT, 

30 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-35.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAH MANOEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000209-35.2019.8.11.0088. REQUERENTE: JEOVAH MANOEL DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS. Compulsando os autos, 

verifico que até o presente momento não fora efetivada a citação do 

requerido, bem como as tentativas de realização de audiência de 

conciliação foram infrutíferas, mas não existe um único documento nos 

autos indicando qual foi o resultado da missiva citatória, razão porque 

determino que a Secretaria Judiciária diligencia no sentido de descobrir 

qual o resultado do AR de id. 19885445, e, conforme seja o caso: (a) 

certifique-se a ocorrência de revelia, seu realizada a citação e omisso o 

réu; (b) expeça-se intimação ao autor para providenciar a atualização do 

endereço do réu, em caso de não localização do paradeiro; (c) designe 

audiência de conciliação para o dia 08.06.2020, às 13h30min, se frutífera 

a missiva e nessa hipótese, cite-se e intime-se o requerido, para 

comparecer ao ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita 

ou oral por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumir-se aceito como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. Intime-se o autor, por sua advogada. Às providências. 

Aripuanã/MT, 11 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 35344 Nr: 92-13.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE SOUZA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSIA MONTEIRO SERRÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/MT, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:I - o nome 

completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, 

observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;II - o índice de correção 

monetária adotado;III - os juros aplicados e as respectivas taxas;IV - o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;V 

- a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;VI - 

especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;(...) Neste 

diapasão, indefiro o petitório de fl. 96, e, constatada a irregularidade no 

cálculo aportado aos autos determino a intimação do exequente para que 

indique o valor correto da execução, no prazo de 05 dias, pena de 

extinção do feito por desídia.Às providências.Aripuanã/MT, 05 de março 

de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito.
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Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51950 Nr: 380-80.2013.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE ELIAS MELO E MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - OAB:MT 

/ 12.082, Aluirson da Silva Arantes Junior - OAB:17550, WAYNE 

ANDRADE COTRIM - OAB:12603/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a 

conceder ao autor o benefício da aposentadoria por invalidez, com fulcro 

art. 42 e ss. da Lei n. 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, 

com DII em 20/04/2011 (data do último requerimento administrativo – 

fls.33).A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de 

cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da 

constituição da parte requerida em mora. Com relação aos índices de 

atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo 

Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 

870.947, de modo que antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, 

posteriormente, o INPC. Quanto aos juros de mora, antes da vigência da 

Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização 

simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da 

poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei 

nº.11.960/2009).Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas 

processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se 

aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Condeno o INSS ao pagamento 

de honorários advocatícios, estes os quais arbitro em 10% sobre o valor 

das parcelas em atraso até a data da publicação da sentença (súmula nº 

111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema 

simplicidade, consoante art. 85, § 2º, do CPC, e Súmula 178 do 

STJ.Sentença não sujeita ao reexame necessário (EREsp 1.735.097-RS, 

Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, j. em 

08.10 .2019) .  Não havendo man i fes tação  das  pa r tes , 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25202 Nr: 1438-26.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENI APARECIDO DE MATOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCENI APARECIDO DE MATOS - ME, 

CNPJ: 07270477000136. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de ALCENI APARECIDO DE 

MATOS - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Impostos sobre serviços, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2010/64.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2010

 - Valor Total: R$ 2.388,89 - Valor Atualizado: R$ 2.388,89 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1 – Cite-se, via AR, o devedor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, sob pena de 

não o fazendo, serem-lhe penhorados tantos bens quanto bastem para 

garantir o débito;2 – O executado poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora ou da 

assinatura do termo;3 – Para pronto pagamento, fixo os honorários em 

10% (dez por cento) sobre o valor exeqüendo.4 – Autorizo diligências, 

conforme o artigo 172, § 1.º e 2.º do Código de Processo Civil.5 – 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA DE SOUZA 

FEITOSA, digitei.

Brasnorte, 13 de março de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24157 Nr: 389-47.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI & COSTA LTDA - ME, RITA MAFINI 

FERRARI, LEONARDO MIRANDA DA COSTA, ANTONIL GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RITA MAFINI FERRARI, Cpf: 02521386944, 

Rg: 46396642, brasileiro(a), casado(a), comerciante, atualmente em local 

incerto e não sabido ANTONIL GOMES DA COSTA, Cpf: 07010516120, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LEONARDO 

MIRANDA DA COSTA, Cpf: 00072837179, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT em face de 

FERRARI & COSTA LTDA - ME, RITA MAFINI FERRARIE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento 

ICMS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20098710/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/12/2009

 - Valor Total: R$ 12.918,00 - Valor Atualizado: R$ 12.918,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº.: 389-47.2010Código: 24157Ação de 

Execução FiscalVistos, 1– Estando devidamente instruída a petição inicial 

com a Certidão da dívida ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), DETERMINO a 

citação do(s) devedor (es) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.2 - A citação deverá ser feita por carta, 

exceto no caso da Fazenda Pública Estadual ou, se expressamente 

requerer a exequente.3 - No caso de pronto pagamento, arbitro os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito exeqüendo.4 – 

Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do bem, fazendo 

constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, intime-se o devedor 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 
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observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 

6.830/80.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Brasnorte, 23 de 

abril de 2010. FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA DE SOUZA 

FEITOSA, digitei.

Brasnorte, 16 de março de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 912-88.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a 

conceder ao autor o benefício da aposentadoria por invalidez, com fulcro 

art. 42 e ss. da Lei n. 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, 

com DII em 31/05/2012 (data do último requerimento administrativo – fls. 

25), bem como, ao pagamento dos respectivos valores atrasados, 

devendo ser descontado os valores já quitados.A correção monetária 

deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de 

mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em 

mora. Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser 

observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão 

Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 

11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC. Quanto aos juros de 

mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, 

sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem 

ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº.11.960/2009).Condeno a parte requerida aos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata 

de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do 

STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, 

tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso 

por força da Lei 9.289/96. Sentença não sujeita ao reexame necessário 

(EREsp 1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por 

unanimidade, j. em 08.10.2019). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24605 Nr: 841-57.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos.

Considerando a Recomendação nº 62 de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, abra-se vista do processo ao Ministério Público para se 

manifestar acerca de eventual substituição da prisão preventiva do 

acusado por medidas cautelares diversas da prisão e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com a notação de urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 1712-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAEL JAIME GONÇALVES, LUCAS RAFAEL 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, Wellington Pereira dos Santos - OAB:10994/MT

 Vistos.

Considerando a Recomendação nº 62 de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, abra-se vista do processo ao Ministério Público para se 

manifestar acerca de eventual substituição das prisões preventivas dos 

acusados por medidas cautelares diversas da prisão e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com a notação de urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70495 Nr: 1064-29.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX WILLIANS CICERO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020, 

REDESIGNO a Sessão do Tribunal do Júri anteriormente aprazada para o 

DIA 17 DE ABRIL DE 2020, ÀS 08H30MIN.

De mais a mais, ante a Recomendação nº 62 de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, abra-se vista do processo ao Ministério Público para 

se manifestar acerca de eventual substituição da prisão preventiva do 

acusado por medidas cautelares diversas da prisão e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Diligências necessárias.

Cumpra-se com a notação de urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74826 Nr: 3183-60.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727

 Vistos.

Considerando a Recomendação nº 62 de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, abra-se vista do processo ao Ministério Público para se 

manifestar acerca de eventual substituição da prisão preventiva do 

acusado por medidas cautelares diversas da prisão e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com a notação de urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77394 Nr: 1171-39.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA, 
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MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:MT 21.907

 Vistos.

Considerando a Recomendação nº 62 de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, abra-se vista do processo ao Ministério Público para se 

manifestar acerca de eventual substituição das prisões preventivas dos 

acusados por medidas cautelares diversas da prisão e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com a notação de urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77665 Nr: 1330-79.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos.

Considerando a Recomendação nº 62 de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, abra-se vista do processo ao Ministério Público para se 

manifestar acerca de eventual substituição da prisão preventiva do 

acusado por medidas cautelares diversas da prisão e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com a notação de urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78104 Nr: 1519-57.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS MACIEL, CLAUDEMIR 

APARECIDO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA

BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:MT 17.549, FABIANA DE 

OLIVEIRA BORGES MORETI - OAB:MT 16.476/O, LUCAS MOREIRA 

MILHOMEM - OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 

23.383/O

 Vistos.

Considerando a Recomendação nº 62 de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, abra-se vista do processo ao Ministério Público para se 

manifestar acerca de eventual substituição das prisões preventivas dos 

acusados por medidas cautelares diversas da prisão e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com a notação de urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80177 Nr: 2327-62.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos.

Considerando a Recomendação nº 62 de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, abra-se vista do processo ao Ministério Público para se 

manifestar acerca de eventual substituição da prisão preventiva do 

acusado por medidas cautelares diversas da prisão e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com a notação de urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80412 Nr: 38-25.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUCE RODRIGUES DA SILVA, KLEYBSON 

CABRAL RODRIGUES, FERNANDO ALVES DOS SANTOS, JORGE 

CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 23.383/O

 Vistos.

Considerando a Recomendação nº 62 de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, abra-se vista do processo ao Ministério Público para se 

manifestar acerca de eventual substituição da prisão preventiva do 

acusado Fernando Alves dos Santos por medidas cautelares diversas da 

prisão e/ou requerer o que entender de direito.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com a notação de urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80413 Nr: 39-10.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANCHES MERCANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos.

Considerando a Recomendação nº 62 de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, abra-se vista do processo ao Ministério Público para se 

manifestar acerca de eventual substituição da prisão preventiva do 

acusado por medidas cautelares diversas da prisão e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com a notação de urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80625 Nr: 177-74.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos.

Considerando a Recomendação nº 62 de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, abra-se vista do processo ao Ministério Público para se 

manifestar acerca de eventual substituição da prisão preventiva do 

acusado por medidas cautelares diversas da prisão e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com a notação de urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23035 Nr: 745-76.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que se 

está diante de pandemia causada pelo coronavírus;

Considerando a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus;

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 800 de 1019



Considerando a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

Considerando que o contato entre pessoas é causa de transmissão do 

coronavírus;

Considerando, ainda, a Portaria-Conjunta nº. 247, de 16 de março de 2020, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 04 de maio de 

2020, às 15:30.

Justifico a data, em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo, bem 

como em razão desta Magistrada estar respondendo simultaneamente pela 

2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50907 Nr: 441-72.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C V M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, GERUSA GOMES FONSECA, CLEBER MENDES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C V M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 01315632000107, atualmente em local incerto 

e não sabido GERUSA GOMES FONSECA, Cpf: 35288264104, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido CLEBER MENDES DO 

NASCIMENTO, Cpf: 27385132120, Filiação: Paulo, data de nascimento: 

21/08/1962, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/06/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT em face de C V M 

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, GERUSA GOMES 

FONSECAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Falta de recolhimento ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 6221/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/04/2012

 - Valor Total: R$ 4.673,64 - Valor Atualizado: R$ 4.673,64 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição,RECEBO a petição inicial.CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora.FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, 

devidamente atualizada, para o caso de pronto pagamento.A citação será 

feita pelo correio, salvo se a Fazenda Pública requerer a citação por 

Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do correio não dispuser 

de serviço de “entrega” domiciliar de correspondência.Não pago o débito, 

nem garantida a execução, o Oficial de Justiça deverá penhorar ou 

arrestar tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, com a 

sua imediata avaliação e registro no Cartório ou em outro Órgão 

competente, nos termos do artigo 14 da Lei n. 6.830/80.Os embargos 

deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação 

da penhora e não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem 

como da juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o 

caso. Não apresentados os embargos ou julgados improcedentes, desde 

logo deverá ser designada data para a hasta pública, com publicação de 

edital, fixado no local de costume, e publicado em resumo, uma só vez, na 

imprensa oficial.A hasta pública deverá ser marcada no mínimo 10 dias e 

no máximo 30 dias depois da publicação dos editais.EXPEÇA-SE o 

necessário.CUMPRA-SE.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA DE SOUZA 

FEITOSA, digitei.

Brasnorte, 17 de março de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79113 Nr: 1861-68.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra / MT, 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Campos - 

OAB:OAB/MT 18.496

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de inquirição de testemunha redesignada para o dia 02 de junho 

de 2020, às 13 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79188 Nr: 1886-81.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDTVDCDNM, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de instrução redesignada para o dia 02 de junho de 2020, às 

13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79190 Nr: 1888-51.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis - MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIEL FERNANDES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clicia Lupinett Fernandes - 

OAB:OAB/MT 21.899, Jordânia Barcelo da Silva - OAB:OAB/MT 19.722

 Intimação do réu, na pessoa de suas advogadas, para comparecer à 

audiência de inquirição de testemunha redesignada para o dia 02 de junho 

de 2020, às 14 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79525 Nr: 2020-11.2019.811.0100

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFA, RTBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabison Miranda Cardoso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 Vistos, etc.

Conforme informações contidas no ofício retro (nº. 040/2020/MPMT), 

oriundo da Promotoria de Justiça da Comarca de Brasnorte/MT, informando 

a impossibilidade do comparecimento do Promotor de Justiça, para a 

realização das audiências designadas no dia 19/03/2020, REDESIGNO 

audiência anteriormente aprazada para o dia 20 de março de 2020, às 

13:30.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Diligências necessárias.

Às providências.

De Campo Novo do Parecis para Brasnorte, 26 de fevereiro de 2020.
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Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em substituição legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56256 Nr: 392-26.2015.811.0100

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAC BISPO DE SANTANA, Filiação: 

Valdemar Pereira de Santana e Celina Bispo da Rocha, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 337 do CPC, 

RECONHEÇO a LITISPENDÊNCIA desta ação em relação aos autos código 

55011, razão por que DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do novo CPC 

.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.Ciência ao Ministério 

Público.P.I.C.Brasnorte/MT, 21 de março de 2016.CONRADO MACHADO 

SIMÃOJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA DE SOUZA 

FEITOSA, digitei.

Brasnorte, 12 de março de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70757 Nr: 1209-85.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIOMAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Vistos.

Considerando a Recomendação nº 62 de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, abra-se vista do processo ao Ministério Público para se 

manifestar acerca de eventual substituição da prisão preventiva do 

acusado por medidas cautelares diversas da prisão e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

De mais a mais, considerando a renúncia de ref. 257, revogo a nomeação 

realizada anteriormente (ref. 221) e NOMEIO o Dr. LUCAS MOREIRA 

MILHOMEM para atuar como Advogado Dativo do réu.

Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o acusado desta 

nomeação.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE servindo esta como MANDADO/ NOTIFICAÇAO/ OFÍCIO/ 

CARTA PRECATÓRIA.

Cumpra-se com a notação de urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54560 Nr: 1146-02.2014.811.0100

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, FELICIO HIDROCAZU IKENO - OAB:3.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil 

de Nascimento proposta por Iltair Cesar Vieira em desfavor da menor 

Jéssica Priscila Vieira, representada por seus avós maternos Edson 

Altamir Gomes e Maria Salete Borges Gomes, todos devidamente 

qualificados.

Diante da informação da genitora da requerida, sobre a mudança de 

endereço da menor, a qual encontra-se residindo na Comarca de 

Cuiabá/MT, juntamente com a avó materna (ref. 133), CONVERTO o feito 

em diligência e determino que a parte autora se manifeste, quanto ao atual 

endereço da menor, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, nova vista ao Parquet e posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 1712-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAEL JAIME GONÇALVES, LUCAS RAFAEL 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, Wellington Pereira dos Santos - OAB:10994/MT

 Ante o exposto, e em consonância com parecer Ministerial, MANTENHO 

as prisões preventivas dos acusados LUCAS RAFAEL FERNANDES e 

RHAEL JAIME GONÇALVES, reiterando os fundamentos da decisão 

anterior, eis que há indícios suficientes nos autos de autoria e prova da 

materialidade do delito. Além disso, estão presentes os requisitos 

autorizadores da prisão.2)DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUANTO AO 

RECURSO DO RÉU RHAEL JAIME GONÇALVES:Uma vez apresentadas as 

razões e contrarrazões ao recurso, passo ao juízo de admissibilidade. Em 

análise dos autos a fim de realizar o Juízo de retratação, verifico que os 

fundamentos das razões não encontram amparo para alteração da 

sentença proferida por este Juízo, razão pela qual a mantenho pelos seus 

próprios fundamentos. Em observância ao artigo 591 do Código de 

Processo Penal, o presente recurso deve ser apresentado ao Tribunal “ad 

quem”, dentro de 5 (cinco) dias da publicação, ou entregue ao Correio 

dentro do mesmo prazo. Após as formalidades legais, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consoante artigo 

583, II, do Código de Processo Penal.3)DO RECURSO DO RÉU LUCAS 

RAFAEL FERNANDES:De proêmio, RECEBO o recurso em sentido estrito, 

interposto pelo réu tempestivamente em face da sentença de pronúncia de 

ref. 438 (ref. 473).Ademais, intime-se o advogado constituído pelo réu 

Lucas Rafael Fernandes (refs. 519 e 520) para apresentar as razões do 

recurso em sentido estrito, nos termos e prazos legais.Em seguida, vistas 

ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões do recurso no 

prazo legal e, após, voltem os autos conclusos para juízo de 

admissibilidade.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se com 

anotação de urgência, haja vista tratar-se de processo de réus presos.Às 

providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19835 Nr: 522-94.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEN DE MATO 

GROSSO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANNITA KERKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA RONDON DE ALMEIDA - 

OAB:MT / 7.700-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ANNITA KERKHOFF, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução, promovida pelo 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso em face de Maria 
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Annita Kerkhoff.De proêmio, compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que os documentos de fls.45/80 devem ser desentranhados 

dos autos, haja vista que não pertencem ao presente feito.Para tanto, 

DETERMINO o desentranhamento dos referidos documentos, com juntada 

nos autos corretos.No mais, tendo em vista que o exequente informa que 

houve o cancelamento da CDA objeto da presente execução, pedindo, por 

tal razão, a extinção do feito. Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, considerando o teor do artigo 39, da Lei de Execução 

Fiscal. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Oportunamente, 

arquivem-se.Demais diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA DE SOUZA 

FEITOSA, digitei.

Brasnorte, 03 de março de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54021 Nr: 838-63.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZANIOLO ME, JOSÉ ZANIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA! - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos quanto a devolução de 

carta precatória juntada às fls. 50

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 18587 Nr: 706-84.2006.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELONICE ALVINO DE BARROS, DERALDINO 

CONCEIÇAO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:MT-10.200-A, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:MT 

/ 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Por conseguinte, JULGO procedente o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Novo Código de Processo 

Civil.Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente 

RPV/Precatório, conforme planilha de cálculo atrelada à fl.155.Após, 

expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, observando os 

poderes constantes da procuração outorgada ao advogado.Intime-se 

pessoalmente o autor do alvará expedido, após a comprovação do 

pagamento do respectivo alvará e em nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51213 Nr: 748-26.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a 

conceder ao autor o benefício da aposentadoria por invalidez, com fulcro 

art. 42 e ss. da Lei n. 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, 

com DII em 12/07/2012 (data do último requerimento administrativo – 

fls.30), bem como, ao pagamento dos respectivos valores atrasados, 

descontados o valores já pagos a título de auxílio doença.A correção 

monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e 

os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte 

requerida em mora. Com relação aos índices de atualização monetária, 

deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na 

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que 

antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC. Quanto 

aos juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser 

de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 

11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei 

nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº.11.960/2009).Condeno a 

parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das 

prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), 

considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, 

consoante Súmula 178 do STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento 

das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, 

que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (EREsp 1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 

Primeira Turma, por unanimidade, j. em 08.10.2019). Não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000682-82.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA ALCANTARA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000682-82.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: CARLOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA REQUERIDO: 

MARIA LUCIA ALCANTARA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Divórcio Litigioso com pedido de Tutela de urgência, ajuizada por Carlos 

Antonio Bernardes da Silva em desfavor de Maria Lucia Alcantara de 

Oliveira, todos qualificados nos autos. Afirma o requerente que contraiu 

matrimônio com a requerida em 16 de março de 2007, sob o regime de 

comunhão parcial de bens e que desta uniãoadquiriram bens e tiveram 01 

(um) filho. Requer, liminarmente, alimentos em desfavor de sua ex-cônjuge 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

por um período de 18 (dezoito) meses. A inicial foi recebida ao id. 

22773898 e, deu-se vistas ao Ministério Público. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público requereu a citação da requerida para apresentar a 

contestação ou aquiescer aos pedidos formulados. Ainda, havendo 

apresentação de defesa, pugnou pela intimação do autor para 

impugnação. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que os alimentos 

devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório e 

devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos 

cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado do 

trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira. Essa transitoriedade 

serve apenas para viabilizar a reinserção do ex-cônjuge no mercado de 

trabalho ou para o desenvolvimento da capacidade de sustentação por 

seus próprios meios e esforços. Com efeito, o fim do casamento deve 

estimular a independência de vidas. No caso em apreço, o autor conta 

com pouco mais de 40 (quarenta) anos de idade e trabalhou até 2019 

como repositor. Estranhamente atribui à própria requerida o fato de ter 

ficado desempregado, afirmando que “por aconselhamento da própria 

requerida pediu dispensa do serviço em março de 2019”. Contudo, não 

esclarece a razão de não conseguir se reinserir no mercado de trabalho, 

limitando-se a culpar a crise financeira do país. Ressalta-se que o próprio 

autor afirma que a requerida detém a guarda do filho – estando 

responsável, até então, pelo sustento da prole. Nesse sentido, entendo 
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que o acervo fático-probatório carreado para os autos impede a 

concessão da liminar vindicada, uma vez que não há elementos que 

demonstrem a necessidade do autor, quanto à fixação dos alimentos 

provisórios. Nesse diapasão, afigura-se prudente diferir o arbitramento de 

alimentos provisórios, de modo que possam ser apuradas as reais 

necessidades do alimentando, notadamente quanto à sua capacidade de 

se auto-sustentar. Ante o exposto, POSTERGO, por ora, a tutela de 

urgência, para após a contestação. Cite-se a requerida para responder a 

ação, no prazo legal. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão como aceitos os fatos descritos na inicial da parte autora, 

nos termos dos artigos 335, inc. III c/c 231 do CPC. Apresentada 

contestação no prazo acima, intime-se a parte autora a impugná-la no 

prazo de quinze dias úteis (artigos 350 e 351 do CPC). Após, abra-se 

vistas ao Ministério Público. Intimações e diligências necessárias. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000700-73.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000700-73.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. 

Aguardem-se os autos em secretaria o prazo para contestar. Após, 

certifique-se e volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campinápolis/MT, 13 de março de 2020. Carlos Eduardo De 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000506-73.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000506-73.2019.8.11.0110. 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de MAIO 

de 2020, às 08h00min (horário Oficial de Mato Grosso). Cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Campinápolis/MT, 13 de março de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000183-34.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Informo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de 01 (uma) diligência 

na Região Morro do Funil. CAMPINÁPOLIS, 18 de março de 2020. PAULO 

EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, 

Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000232-75.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE PAULA (REQUERIDO)

JAIR DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Informo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de 02 (duas) diligências 

na Região Morro do Funil. CAMPINÁPOLIS, 18 de março de 2020. PAULO 

EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, 

Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000604-58.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. R. (REQUERENTE)

S. S. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA OAB - MT26679/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, considerando a Certidão de Decurso de Prazo de ID 30472483, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAR novamente as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, retirar os Formais de Partilha, 

retro expedidos, nesta escrivania, sob pena de arquivamento. 

CAMPINÁPOLIS, 18 de março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E 
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INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, 

CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-85.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROGENO RADAHU PREPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000447-85.2019.8.11.0110. 

AUTOR(A): ROGENO RADAHU PREPE RÉU: BANCO BMG Vistos. Trata-se 

de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais. Partes qualificadas no feito. 

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo 

por ela não solicitado. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte 

requerida, buscando a declaração de nulidade do negócio jurídico, a 

repetição do indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato 

dos fatos. DECIDO. - RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal. - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos 

apresentados nos autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO 

PRIORITÁRIA - Defiro o requerimento de tramitação prioritária, nos termos 

do artigo 71 da Lei 10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa idosa 

e residente em aldeia. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC. Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. À secretaria, para providências. Campinápolis–MT, 5 de 

julho de 2019. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-56.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TSEREDZATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000436-56.2019.8.11.0110. 

AUTOR(A): ROBERTO TSEREDZATI RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais. Partes 

qualificadas no feito. Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e 

ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes 

a empréstimo por ela não solicitado. Destarte, ajuizou a presente ação, em 

face da parte requerida, buscando a declaração de nulidade do negócio 

jurídico, a repetição do indébito e indenização pelos danos morais. É o 

breve relato dos fatos. DECIDO. - RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo 

diploma legal. - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos 

apresentados nos autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO 

PRIORITÁRIA - Defiro o requerimento de tramitação prioritária, nos termos 

do artigo 71 da Lei 10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa idosa 

e residente em aldeia. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC. Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. À secretaria, para providências. Campinápolis–MT, 5 de 

julho de 2019. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000435-71.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TSEREDZATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000435-71.2019.8.11.0110. 

AUTOR(A): ROBERTO TSEREDZATI RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais. Partes 

qualificadas no feito. Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e 

ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes 

a empréstimo por ela não solicitado. Destarte, ajuizou a presente ação, em 

face da parte requerida, buscando a declaração de nulidade do negócio 

jurídico, a repetição do indébito e indenização pelos danos morais. É o 

breve relato dos fatos. DECIDO. - RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo 

diploma legal. - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos 

apresentados nos autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO 

PRIORITÁRIA - Defiro o requerimento de tramitação prioritária, nos termos 

do artigo 71 da Lei 10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa idosa 

e residente em aldeia. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 
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autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC. Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. À secretaria, para providências. Campinápolis–MT, 5 de 

julho de 2019. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-65.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar Impugnação à 

Contestação. CAMPINÁPOLIS, 18 de março de 2020. PAULO EDUARDO 

MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor 

União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 28329 Nr: 935-04.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMDS, PMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 Código: 28329

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposto por AMANDA 

CAMILA MOREIRA, representada por sua genitora Patrícia Mabel Moreira 

Moura, ambas devidamente qualificadas nos autos.

Conforme certidão de fl. 101, a parte exequente deixou decorrer o prazo 

IN ALBIS sem dar o devido prosseguimento ao feito, mesmo após ter sido 

devidamente intimadas.

Entrementes, decorridos os prazos das intimações, a parte autora não 

promoveu o regular andamento do feito, sendo caso, portanto, de 

adotar-se a providência prevista no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que o 

autor não promoveu os autos e as diligências que lhe competiam, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias.

Transitada em julgado, certifique-se e ARQUIVEM-SE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 17 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26486 Nr: 210-49.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Decisão retro proferida não foi publicada, nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI 

e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para que se 

proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes do teor da 

decisão infra:

 Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSÉ ALVES 

NOGUEIRA, em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. todos 

devidamente qualificados nos autos.

Diante da manifestação da Requerida de fls.148, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado às fls. 210/213, para que surta os efeitos jurídicos legais.

Requisite-se o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, observando-se os cálculos lançados à fl. 

210/213.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26978 Nr: 702-41.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Decisão retro proferida não foi publicada, nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI 

e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para que se 

proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes do teor do 

dispositivo infra:

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 133/134, apresentado pela 

parte executada.

Expeçam-se os ofícios requisitórios, conforme os cálculos homologados.

À secretaria, para providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Campinápolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44364 Nr: 1713-61.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 Vistos.

 Apresentada resposta à acusação (fls. 52/53), verifico não ser o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), visto que estão preenchidos os 

requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como 

presentes as condições gerais e específicas da ação penal.

 Não resta evidente qualquer causa excludente da ilicitude ou 

culpabilidade, já que há nos autos prova da materialidade do crime 

imputado ao acusado, assim como indício suficiente de autoria, inexistindo 

razão para a rejeição da denúncia (artigo 395 do Código de Processo 

Penal), motivo pelo qual MANTENHO o seu recebimento (fls. 43/43-v).

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de abril de 

2020, às 15h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos termos 
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do artigo 399 do CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima 

(s) e testemunhas arroladas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) 

interrogatório (s) do (s) acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o (s) réu (s) preso (s), requisite-se sua escolta.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo MILITAR arrolado como testemunha, requisite-se na forma do art. 

221, §2º, do CPP, ou, sendo FUNCIONÁRIO PÚBLICO, incluindo-se os 

policiais civis, expeça-se o competente mandado de intimação e 

comunique-se na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso contrário, intime(m)

-se a (s) testemunha (s) no (s) endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Defiro o pleito defensivo de apresentação do rol de testemunhas a 

posteriori, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e 

da busca da verdade real.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30731 Nr: 499-11.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBMS, GAMS, JMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Impulsionamento retro expedido não foi publicado, 

nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, 

art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte exequente 

para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos de fls. 

99/102

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54071 Nr: 652-42.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818, Vanderson Pauli - OAB:13534/MT

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247, art. 2º c/c art. 10, inciso III 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82663 Nr: 35-77.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247, art. 2º c/c art. 10, inciso III 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intime-se o denunciado.

4. Ciência ao Ministério Público.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96944 Nr: 1746-15.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Ciente do retorno dos autos e do trânsito em julgado do recurso.

 2. Cumpra-se a sentença proferida em 13.08.2018 (ref. 165), 

atentando-se às modificações descritas na apelação (Ref. 193), 

expedindo-se imediata guia definitiva de execução penal.

3. Após, encaminhe-se a respectiva guia à Vara de Execução Penal da 

Comarca de Sinop, uma vez que o réu encontra-se preso.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100937 Nr: 385-26.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247, art. 2º c/c art. 10, inciso III 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intime-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 109484 Nr: 796-35.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DA COSTA LIMA, João Pedro de 

Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857

 Vistos.

1. Considerando a Portaria n.º 233/2020-PRES e Portaria Conjunta n.º 247, 

artigo 2º ambas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

determino o CANCELAMENTO da Sessão do Tribunal do Júri designado 

para o dia 19 de março de 2020, às 08h00min.

2. Intimem-se as testemunhas e os denunciados.

 3. Oficie-se a escolta informando do cancelamento da Sessão do Tribunal 

do Júri.

4. Intimem-se os jurados e suplentes.

 5. Havendo algum requerimento voltem conclusos.

6. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data para 

Sessão do Tribunal do Júri.

7. No mais, foi devidamente certificado o decurso do prazo para a Defesa 

apresentar os quesitos (Ref. 302).

8. Diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83136 Nr: 442-83.2014.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serraria Viamonense LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLO NORTE INDUSTRIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:OAB/MT 8.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte exequente 

para manifestar-se acerca da impugnação apresentada pela parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89501 Nr: 429-16.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR GERHARDT, ROSEMARI PÖTTKER GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VIEIRA NEVES, DANIEL CARDOSO DA 

SILVA, ANTÔNIO GUEDES FERREIRA, José Marcelo Copanski, NIVEA 

DENIZE GUTHIER, EVELIZE CAROLINA GUTHIER, Francisco Gabriel 

Dallabrida Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT, LUIZ HERMES BRESCOVICI - OAB:3683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, para 

retirar o Edital de citação o qual encontra-se expedido, para fins de 

publicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94927 Nr: 755-39.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriella de Souza 

Machiavelli - OAB:19727/0, MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - 

OAB:19958/O

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247, art. 2º c/c art. 10, inciso III 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Oficie-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

 5. Intime-se a causídica via DJE.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102483 Nr: 1142-20.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247, art. 2º c/c art. 10, inciso III 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Oficie-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

 5. Intime-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 108100 Nr: 181-45.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247, art. 2º c/c art. 10, inciso III 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 108131 Nr: 199-66.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247, art. 2º c/c art. 10, inciso III 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intime-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 108576 Nr: 402-28.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYVISON DE MELO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria – Conjunta n.º 247, art. 2º c/c art. 10, inciso III 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino o 

CANCELAMENTO da solenidade agendada anteriormente.

2. Oportunamente voltem conclusos para designação de nova data.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112402 Nr: 84-11.2020.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Marques Rodrigues - 

OAB:20.653

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada de defesa acerca da 

decisão abaixo transcrita: "(...) Ante o exposto, em acolhimento ao 

parecer ministerial retro, não há outra solução possível diversa do 
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INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva do 

denunciado ANTONIO MACEDES. 2. Analisando-se o conteúdo da defesa 

escrita apresentada pelo réu (Referência 26), verificam-se alegações de 

mérito, tornando-se, desse modo, imprescindível a instrução processual. 

Ademais, não existe, até o presente momento, prova manifesta de 

exclusão de ilicitude ou culpabilidade (CPP 397, I e II), o fato aparentemente 

não é atípico (CPP 397, III) nem tampouco está caracterizado causa alguma 

de extinção de punibilidade (CPP 397, IV). Cumpre destacar que pela letra 

da lei, observa-se que a absolvição sumária somente será possível 

quando verificada a existência de manifesta, evidente, ou seja, 

inequívoca, de um dos casos previstos no artigo supra-mencionado. (...) 

Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

que será oportunamente designada após o decurso do prazo estipulado 

na Portaria conjunta n. 247, art. 2.c/c art. 10, III do TJMT. (...).".

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000117-18.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SOBRINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 18/07/2019 Hora: 

14:20 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000400-41.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON MELOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANEIS DALAMARIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 23/07/2019 Hora: 

13:50, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000084-28.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL AGUSTINHO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de devolução da deprecata.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000604-85.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO BONFIM (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 24/10/2019 Hora: 

14:30, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000752-96.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ENGSTER ZANQUI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAIAGUAS HOTEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 10/12/2019 Hora: 

14:20, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-02.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 23/04/2019 Hora: 

14:50 , na sede deste Juizado Especial. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-60.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO SEIGI MAKYAMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo o recurso apresentado pela parte Reclamada em ambos 

os efeitos (art. 43), sobretudo considerando-se que o seu recebimento 

apenas no efeito devolutivo implicaria na admissão da execução provisória 

do julgado com o conseqüente prosseguimento até o levantamento do 

dinheiro ou bens, situação essa desnecessária nos autos, seja pela 

notória celeridade no julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, 

seja porque a parte sucumbente ostenta higidez financeira para solver o 

débito, se efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da 

sentença ora hostilizada. 2. Considerando que o Requerente informou que 

não pretende apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 3. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 18 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-71.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA URBANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000064-71.2018.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: HILDA URBANA DA SILVA Promovido: REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos. SENTENÇA A parte Autora devidamente intimada deixou 

de dar o devido andamento ao feito, sem justificativa, demonstrando, desta 

forma, sua falta de interesse em prosseguir com a ação. Assim, 

desnecessária sua intimação prévia para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção, a teor do disposto no artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 485, III do CPC, 

aplicado subsidiariamente. Revogo a decisão constante no Id. 17725769. 

Desde já defiro o desentranhamento dos documentos juntado pelas 

partes, mediante recibo e cópia nos autos. Sem custas e honorários. 

Arquive-se sem necessidade de intimar a parte Autora ou a parte 

Requerida. Cláudia, 18 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-20.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI VALTRICK - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLELIO SCHMENGLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000285-20.2019.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: GERCI VALTRICK - ME Promovido: REQUERIDO: CLELIO 

SCHMENGLER Vistos. SENTENÇA Em atenção aos princípios da celeridade 

e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo 

firmado entre as partes, com o pedido de extinção do feito. As cláusulas 

da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual não verifico 

empecilho à sua homologação. Neste instante, cumpre registrar: (...) No 

juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação dos 

requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade do 

objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478). Ante o exposto, HOMOLOGO 

o acordo constante no id. 23211222 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e por conseguinte, declaro EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Dispensada a intimação das partes. Dispensado o prazo 

recursal, intime-se a parte executada para fins de cumprimento de 

sentença, efetuando o valor da dívida no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidência de multa. Decorrido o prazo sem pagamento, intime-se a parte 

autora para requerer o que de direito. Cláudia, 18 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-28.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOUSA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010210-28.2013.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: JOSE MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS Promovido: 

REQUERIDO: ANTONIO SOUSA ALVES Vistos. SENTENÇA. Trata-se de 

pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes, com o 

pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento. As cláusulas 

da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual não verifico 

empecilho à sua homologação. Neste instante, cumpre registrar: (...) No 

juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação dos 

requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade do 

objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478). Tendo em vista que as partes 

fixaram prazo para o cumprimento da obrigação, incide o artigo 922 do 

CPC, aplicado subsidiariamente, devendo o processo ser suspenso e 

assim perdurar até o término do prazo concedido pelo credor. Neste 

sentido: “Este prazo pode ser superior a 6 meses, não se aplicando à 

hipótese o art. 265, II e § 3º, admitindo-se que a suspensão seja 

prolongada pelo tempo necessário ao cumprimento da obrigação” (RT 

714/137, RJTAMG 60/62, maioria, 67/214). Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo firmado entre as partes no evento ID. 18833586 e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento. Considerando exaurido 

o prazo, intime-se o Requerente para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Código de Processo Civil. 

Int. Diligências necessárias. Cláudia, 18 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-75.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PEDRON DA SILVEIRA OAB - PR34541 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000023-75.2016.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

Executado: REQUERIDO: D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA - ME Vistos. Trata-se da fase de 

Execução de Sentença. Sendo isto o que basta relatar (Art. 38, LJE), sigo 

aos fundamentos e ao final decido (Art. 489, CPC): Ante a 

CONCORDÂNCIA pela parte Requerente do valor depositado pela parte 

Requerida, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a sentença 

com relação a esta demandada, aplicando-se subsidiariamente o art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome do 

patrono da Requerente para o levantamento da quantia depositada na 

conta judicial informada nos autos. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. Cláudia, 

18 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000257-58.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER LEAL JARDIM OAB - MT24307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. G. (REU)

 

Vistos... Considerando a certidão do oficial de justiça, À SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR a parte-autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias; 2. Após, com a manifestação, REMETER os 

autos Ministério Público para manifestação. 3. Após, conclusos. Cumprir.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000150-77.2020.8.11.0099
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Parte(s) Polo Ativo:

BERTE FLORESTAL LTDA (REQUERENTE)

AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON JUNIOR BERNARDO (REQUERIDO)

E OUTROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça, comprovando nos autos. 

COTRIGUAÇU, 18 de março de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000152-47.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. P. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANTE 

RODRIGO ARANHA DA SILVA PROCESSO n. 1000152-47.2020.8.11.0099 

Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Busca e Apreensão de Menores]

->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Av. Angelin Saia, 40, Vitoria 

Regia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 Nome: JOCIMAR PINTO 

SOUZA Endereço: Rua das Hortências, s/n, Jardim Paraná, ARIPUANÃ - 

MT - CEP: 78325-000 POLO PASSIVO: Nome: NEURIANE ALVES COSTA 

Endereço: Rua Pupunha, 340, Bela Vista, JURUENA - MT - CEP: 78340-000 

QUALIFICAÇÃO DA(S) CRIANÇA(S)/ADOLESCENTE(S): ILDA VITÓRIA 

ALVES DE SOUZA PESSOA A QUEM A CRIANÇA/ADOLESCENTE DEVERÁ 

SER ENTREGUE: JOCIMAR PINTO SOUZA (GENITOR) FINALIDADE: 1) 

EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DA(S) CRIANÇA(S) OU DO(S) 

ADOLESCENTE(S), acima qualificada(s), que deverá(ão) ser entregue(s) à 

pessoa e/ou à Instituição supra indicada(s), nos termos da decisão, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 2 2) INTIMAR a 

parte-requerida para que proceda à entrega ao genitor de todos os 

documentos pessoais da criança que estiver e suas mãos (Certidão de 

Nascimento, RG, CPF, Carteira de Vacina, documentos escolares, etc). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. O mandado será cumprido 

por 02 (dois) oficiais de justiça (Art. 536 do CPC), observando-se o 

disposto no artigo 846, §§ 1º ao 4º, um dos quais o lerá ao morador, 

intimando-o a abrir as portas. Se houver necessidade de arrombamento, 

caso em que se fará acompanhado de 02 (duas) testemunhas. 2. Não 

atendidos, os oficiais de justiça arrombarão as portas externas, bem como 

as internas e quaisquer móveis onde presumam que esteja oculta a 

pessoa ou a coisa procurada. 3. Finda a diligência, lavrarão os oficiais de 

justiça auto circunstanciado, assinando-o com as testemunhas. 

COTRIGUAÇU, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67171 Nr: 1209-93.2015.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DLDGCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a PARTE-AUTORA para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63023 Nr: 1383-73.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDOIR FINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) Ante o argumentado, RECEBE-SE a Objeção sem efeito 

suspensivo.Feita a admissibilidade, continua-se.Em impugnação, a 

exequente discordou.Assim, deve-se decidir a questão.Do quanto 

argumentado, verifica-se que a alegação se vincula à suposta nulidade da 

CDA, tendo em vista que cobra valor acima do que foi condenado no 

processo administrativo.Pois bem, a parte-executada trouxe aos autos a 

decisão que condenou ao pagamento da multa, no montante de 18 

unidades de padrão fiscal.Verifica-se que na CDA objeto desta execução 

o valor cobrado é de 69,75 unidades de padrão fiscal.Em que pese à 

alegação da parte-executada, trouxe aos autos apenas uma folha do 

processo administrativo, e embora seja a decisão condenando em 18 

UPF’s, não é possível determinar se foi majorada posteriormente.Não 

sendo possível instrução probatória na objeção de não-executividade, o 

requerido não trouxe aos autos elementos ou provas suficientes que 

pudessem corroborar com seus argumentos. Assim, diante da 

necessidade de instrução probatória, seria matéria para discussão em 

embargos à execução.Por isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito 

visando a declarar a nulidade da CDA em sede de objeção de 

não-executividade.No mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR a executada, para 

ciência;2.INTIMAR a exequente para se manifestar (prazo de 10 

dias);3.Após, conclusos. Intimar. Cumprir.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000150-77.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BERTE FLORESTAL LTDA (REQUERENTE)

AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AILTON JUNIOR BERNARDO (REQUERIDO)

E OUTROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000150-77.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA, BERTE FLORESTAL LTDA 

REQUERIDO: AILTON JUNIOR BERNARDO, E OUTROS Vistos... 1. 

Recebe-se a presente carta precatória, por verificar que está 

devidamente instruída. 2. CUMPRIR, devendo o Oficial de Justiça manter 

contato com os órgãos da SESP para fins de cumprimento, conforme 

indicado na decisão encaminhada. 6. Após, observadas as formalidades 

legais, devolva-se ao Deprecante. Serve como MANDADO/OFÍCIO. 8. 9.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000078-90.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA BARTELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALVANE RIBEIRO DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000078-90.2020.8.11.0099. 

EXEQUENTE: MARIA BETANIA BARTELI EXECUTADO: GALVANE RIBEIRO 

DE MACEDO Vistos... Trata-se de Petição intitulada “Ação de execução de 

título judicial” ajuizada por Maria Betânia Bartelli contra Galvane Ribeiro de 

Macedo. Juntaram-se documentos. Pois bem. Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319, 320 e 524, todos do 

CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a 

Inicial. Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo. Por fim, sublinha-se que a 

presente demanda seguirá o rito previsto no art. 513 e ss. do Código de 

Processo Civil, considerando se tratar de um cumprimento definitivo de 

sentença e não de uma execução de título extrajudicial, cujo rito é previsto 

no art. 771 e ss. do CPC. Pelo exposto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a 

parte-executada, através de Carta com Aviso de Recebimento (art. 513, 

§4º, do CPC), isso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver; a. INFRUTÍFERA a diligência, INTIMAR através de 

Mandado ou Precatória, conforme for o caso. 2. NÃO OCORRENDO o 

pagamento voluntário, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC, o débito será 

acrescido de multa de 10%, o que já fica fixado em caso de não 

pagamento voluntário; 3. Fica a parte-executada ADVERTIDA de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 CPC sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, a impugnação; 4. NÃO 

EFETUADO o pagamento voluntário ou se parcial, VISTAS à exequente 

para manifestação, a não ser que já tenha indicado alguma forma de 

penhora; 5. Havendo impugnação, VISTAS à exequente para 

manifestação; 6. Com pagamento integral, após manifestação da 

exequente ou para fins de penhora, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-42.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE ALVES DE DEUS GOLLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Recebe-se o Recurso. À TURMA RECURSAL para julgamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-35.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA APARECIDA CHIPITOSKI LIBOSNIAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Com a juntada de documentos pela autora, INTIMAR a requerida para se 

manifestar. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000066-47.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. M. TRATOR PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO MORENO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Não houve comprovação da citação. Assim, DESIGNAR audiência de 

conciliação (com prazo razoável), promovendo a CITAÇÃO da 

parte-requerida. Não encontrada a requerida, à parte-autora para 

indicação de endereço, CITANDO. Nada falando ou nada requerendo, 

ARQUIVAR. Requerendo diligências, conclusos. INTIMAR.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-35.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES PAULISTA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO DE OLIVEIRA SPANO OAB - SP314472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZOLDE COMIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Não obstante o pleito da exequente, dois pontos merecem destaque. Em 

primeiro lugar, não se encontrou a duplicata, bem como não se indicou a 

recusa da devolução. Além disso, no documento relacionado ao protesto, 

não se localizou a intimação do devedor. Assim, à parte-exequente para 

manifestação. Prazo de 15 dias. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-67.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO MUNIZ CALCADA NETO OAB - MT0011983A (ADVOGADO(A))

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT21351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Tendo havido o depósito do valor devido e aceitação pela autora, à 

SECRETARIA para Expedir Alvará para liberação. Após, ARQUIVAR.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-74.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPECUARIOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 812 de 1019



LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILJERSON GOMES 97930725120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Havendo pleito de cumprimento de sentença, à SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR a parte-requerida (POR MEIO DE SEU PATRONO) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante da 

condenação (art. 523, do CPC), atentando-se ao disposto no art. 523, §1°, 

do CPC (incidência de multa de 10%); 2. Não efetuado o pagamento no 

prazo mencionado, certifique-se e intimar a parte-autora para algum 

requerimento; a. Já havendo requerimento de alguma forma de penhora 

(Bacenjud, por exemplo), conclusos sem a necessidade de intimar a 

parte-autora; b. Nada falando a parte-autora, ARQUIVAR. 3. Com 

impugnação (“embargos”), INTIMAR a exequente e, após, conclusos; 4. 

Havendo o pagamento voluntário, INTIMAR credor: a. Nada falando, 

ARQUIVAR; b. Requerendo a expedição de Alvará, providenciar e, após, 

ARQUIVAR.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-03.2011.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DARIANE SCHUTZ DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Inicialmente, ALTERE-SE para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a atual fase 

processual. Importante sublinhar que o pedido da parte-autora foi o de 

"reavaliação" e "cobrança" do valor correto, conforme se vê na Inicial. A 

sentença proferida entregou exatamente o que pretendido, apontando que 

a requerida deveria "revisar a fatura da requerente com vencimento em 

02/08/2011 [...] de acordo com o plano contratado pela mesma". Não se 

depreende da sentença a necessidade de a requerida trazer ps cálculos 

feitos. A requerida apresentou petição depositando determinado valor, 

indicando que se tratava da diferença, havendo crédito para a requerente. 

Portanto, a requerida cumpriu a sentença, a qual, por sua vez, entregou o 

pleiteado na Inicial. Entende-se a insurgência da requerente, mas com ela 

não se concorda. Caso pretendesse a discussão do quanto devido, 

poderia (e aqui se fala com todo o respeito à requerente) questionar a 

possível iliquidez da sentença (arts. 38, p, único e 52, I, ambos da Lei 

9.099/95). Inexistindo recurso, transitada em julgado a sentença, descabe 

o questionamento feito. Por isso, INDEFERE-SE o pleito da requerente. 

Como houve o depósito pela requerida, conclui-se pelo cumprimento da 

sentença. INTIMAR a requerente para indicar conta e agência, expedindo 

Alvará para liberação do valor depositado. Após (ou se nada falar a 

requerente em 15 dias), ARQUIVAR.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010093-72.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DOUGLAS CARMONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA REIS CARMONA OAB - MT15156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO WALTRIN CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Bacenjud e Renajud sem êxito. Assim: i. DIGA a parte-autora em 

15 dias; ii. Com manifestação, conclusos; iii. Nada falando, ARQUIVAR.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-40.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ODELI XAVIER MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M I ALBUQUERQUE DIAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

A falta de citação não se deu por conta da impossibilidade de AR, mas por 

não ter sido encontrada a requerida. Assim, à parte-autora para indicação 

de endereço. Prazo de 10 dias. Nada falando, ARQUIVAR. Com a 

indicação, designar audiência de conciliação (com prazo razoável) e 

CITAR.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-60.2011.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO BARBOSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA NICLOTTE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FREITAS DE MEDEIROS OAB - MT0006492A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADELAR GAYESKI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Não se comprovou negócio jurídico advindo do documento juntado 

(contrato), razão pela qual não há como impor obrigação do depósito de 

aluguel, já que este não foi comprovado. Assim, indefere-se o pleito. À 

parte-autora para manifestação. Prazo de 10 dias. Nada requerendo, 

ARQUIVAR. Com requerimento, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-75.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

C. CEZARIO TIBES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Ante a manifestação da requerida, à parte-autora. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-74.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Com o retorno da Turma Recursal, à SECRETARIA para INTIMAR a 

parte-autora. Prazo de 15 dias. Nada falando, ARQUIVAR. Havendo 

requerimento de cumprimento de sentença, ALTERAR a fase para 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e: 1. INTIMAR a parte-requerida (POR MEIO 
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DE SEU PATRONO) para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante da condenação (art. 523, do CPC), atentando-se 

ao disposto no art. 523, §1°, do CPC (incidência de multa de 10%); 2. Não 

efetuado o pagamento no prazo mencionado, certifique-se e intimar a 

parte-autora para algum requerimento; a. Já havendo requerimento de 

alguma forma de penhora (Bacenjud, por exemplo), conclusos sem a 

necessidade de intimar a parte-autora; b. Nada falando a parte-autora, 

ARQUIVAR. 3. Com impugnação (“embargos”), INTIMAR a exequente e, 

após, conclusos; 4. Havendo o pagamento voluntário, INTIMAR credor: a. 

Nada falando, ARQUIVAR; b. Requerendo a expedição de Alvará, 

providenciar e, após, ARQUIVAR.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-16.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA CARLA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO SHOPTIME S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Já houve a liberação dos valores. Assim, ARQUIVAR.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-20.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON LUIZ BAUMANN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco bradesco de juruena (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Embora tenha sido juntado o Comprovante de Inscrição e de Situação 

Cadastral, não há comprovação de que a pessoa física indicada na Inicial 

é o representante da PJ. Assim, à parte-autora para comprovação. Após, 

conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-85.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTONIO ARGENTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO MARQUES DE SOUZA (REQUERIDO)

MARKA LEILOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Embora tenha havido o pleito de exclusão de um dos requeridos, o que se 

defere, não se conseguiu visualizar os documentos da Inicial, apenas o 

RG, a cártula de cheque e a procuração. Assim, à parte-autora para nova 

juntada, em cooperação. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-79.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES COMIN OAB - TO0004962A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUFER METALURGICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Já transcorrido o prazo indicado pela parte-autora, presume-se cumprido 

o acordo. Assim, ARQUIVAR.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-70.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de cumprimento de sentença condenatória proferida 

contra integrante do Grupo Oi – em recuperação judicial (Processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001 - Recuperação judicial: Autor: OI S.A., 

TELEMAR NORTE LESTE S.A., OI MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES 

S.A., COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM 

INTERNATIONAL FINANCE B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF 

U.A.) Foi deferido pedido de Recuperação Judicial, nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que versam sobre a recuperação judicial do 

Grupo Oi, em curso perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na referida 

Assembleia, o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 
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do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Oi, há dois caminhos a seguir: 1) se a decisão que 

constituiu/declarou o crédito transitou em julgado antes de 20/06/2016, 

trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago na forma do plano 

aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, expedindo-se a 

certidão competente para habilitação no juízo recuperacional; 2) se a 

decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo 

seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a 

competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será 

declinada. Nesse sentido foi a decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 

ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". No presente caso, verifica-se 

que a decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, tratando-se de crédito extraconcursal, devendo o processo 

seguir curso até o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a 

competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será declinado 

o processo. A parte exequente formulou pedido de cumprimento de 

sentença. Preenchidos os pressupostos pertinentes à espécie, de rigor o 

início do cumprimento da sentença. Por isto, à SECRETARIA para: 1. 

CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito; 2. INTIMAR o requerido (POR MEIO DE 

SEU PATRONO) para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o 

conteúdo do “cumprimento de sentença”; 3. Sem impugnação 

(“embargos”) do executado ou havendo concordância, por celeridade: a. 

CONSIDERAR homologados os cálculos apresentados; b. DECLINA-SE da 

competência em favor do Juízo Universal; c. Nos termos do art. 51, III, da 

Lei 9.099/95, EXTINGUE-SE o processo, não havendo que se falar em 

remessa ao Juízo Universal; d. Caso requeira a parte-autora, EXPEDIR 

CERTIDÃO de CRÉDITO; e. Frise-se que a parte poderá 

ingressar/continuar o cumprimento de sentença no Juízo competente, 

juntando cópia integral destes autos, ficando ressalvada eventual 

interrupção de prescrição, inexistindo prejuízo processual ou material. f. 

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários. 4. Havendo 

impugnação (“embargos”) pela Executada, INTIMAR a exequente para se 

manifestar e, após, conclusos. Intimar. Cumprir.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-20.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MUNIZ NAZARE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI NILSON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Tendo em vista que, ao que tudo indica, as duas partes não residem nesta 

Comarca, afasta-se, por ora, a realização de audiência de conciliação, 

sem prejuízo de realização caso indicado. Assim, à SECRETARIA para 

Expedir Precatória para citação via Mandado, consignando o prazo para 

responder (inclusive contestar). Após, à parte-autora. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-47.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JALILI PANCIERI BARBOSA (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN RENITA FLECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Havendo pleito de cumprimento de sentença, à SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR a executada, a qual é a REQUERENTE, (POR MEIO DE 

SEU PATRONO) para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

do montante da condenação (art. 523, do CPC), atentando-se ao disposto 

no art. 523, §1°, do CPC (incidência de multa de 10%); 2. Não efetuado o 

pagamento no prazo mencionado, certifique-se e intimar a 

parte-exequente (que é a REQUERIDA) para algum requerimento; a. Já 

havendo requerimento de alguma forma de penhora (Bacenjud, por 

exemplo), conclusos sem a necessidade de intimar a exequente; b. Nada 

falando a exequente, ARQUIVAR. 3. Com impugnação (“embargos”), 

INTIMAR a exequente e, após, conclusos; 4. Havendo o pagamento 

voluntário, INTIMAR credor: a. Nada falando, ARQUIVAR; b. Requerendo a 

expedição de Alvará, providenciar e, após, ARQUIVAR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-61.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO (REQUERIDO)

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA PROCESSO n. 

8010031-61.2017.8.11.0099 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

Endereço: Avenida 24 DE SETEMBRO, 11, LOJA, CENTRO, JURUENA - MT 

- CEP: 78340-000 POLO PASSIVO: Nome: PVC BRAZIL INDUSTRIA DE 

TUBOS E CONEXOES S/A Endereço: Rodovia BR 369, KM 142, PARQUE 

INDUSTRIAL 4, IBIPORÃ - PR - CEP: 86200-000 Nome: ATLANTA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 

Endereço: Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1.355, 3° ANDAR, JARDIM 

PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01452-002 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado 

Sala: Cotriguaçu Conciliação Data: 04/10/2019 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 
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de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. COTRIGUAÇU, 13 de agosto de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-60.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA KNIESS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Ante a inexistência de comprovação da intimação, afasta-se a revelia. 

Assim, à SECRETARIA para designar audiência de conciliação, CITANDO e 

INTIMANDO a requerida. Intimar a autora.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-30.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Sem a comprovação da citação, afasta-se a revelia. À SECRETARIA para 

designar audiência de conciliação, INTIMANDO a autora e 

CITANDO/INTIMANDO a requerida. Serve como MANDADO/PRECATÓRIA.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000136-93.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES UMBELINA DA SILVA (EXEQUENTE)

RICARDO DE ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação 

de indenização por falha na prestação de serviço c/c repetição de indébito 

e danos morais com pedido de tutela antecipada” ajuizada por Lourdes 

Umbelina da Silva e Ricardo Araújo da Silva contra o Instituto de Assitência 

à Saúde dos Servidores do Estado De Mato Grosso Saúde. Ocorre que 

antes de proferido despacho inicial, a parte-autora peticionou informando 

a desistência da demanda, requerendo, portanto, a extinção do feito. 

Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. II FUNDAMENTAÇÃO 

Tendo em vista o pedido de desistência da parte-autora e considerando 

que não houve qualquer despacho inicial ou citação da parte-requerida, a 

extinção do processo é a conclusão correta. III DISPOSITIVO Ante o 

exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, ante o pedido de desistência, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas, tendo em vista 

que nenhum ato foi praticado nos autos. DEIXA-SE de condenar em 

honorários advocatícios, considerando que não houve a angularização 

processual. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-27.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a 

parte-autora pleiteou a desistência. O que se vê, portanto, é desistência 

do processo, motivo pelo qual deve ser homologada e extinto o processo 

sem resolução do mérito. III DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGA-SE 

a desistência, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Sem necessidade de intimação. Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de praxe.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-12.2011.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA VARGENS TIGRE WEBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a 

parte-autora pleiteou a desistência. O que se vê, portanto, é desistência 

do processo, motivo pelo qual deve ser homologada e extinto o processo 

sem resolução do mérito. III DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGA-SE 

a desistência, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Sem necessidade de intimação. Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de praxe. Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2020. 

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-53.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALEK JUNIOR SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CRUZ OAB - MT17914/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos em correição. I RELATÓRIO Trata-se de Embargos de declaração 

opostos pela requerida contra a sentença prolatada nos autos, alegando 

que houve contradição quando da indicação do valor da condenação. 

Além disso, indica que o nome da PJ requerida deve ficar vinculado à Oi 

S/A, não à Oi Móvel S/A. É o relato do necessário. II FUNDAMENTAÇÃO 

Analisando os autos, verifica-se que na parte dispositiva da sentença 

houve contradição, pois o valor da condenação foi indicado em 

R$1.500,00, o que destoa do indicado na Fundamentação, momento em 

que se definiu o valor em R$1.800,00. As contradições, que tangenciam o 

que se convencionou chamar de “erro material”, devem ser sanadas, 

utilizando-se, como norte correto, o valor definido na Fundamentação, pois 

onde se deu o raciocínio fático-normativo. Assim também quanto ao nome, 

inclusive conforme se encontra na Petição Inicial. III CONCLUSÃO Ante o 

exposto, RECEBEM-SE os Embargos de Declaração, em seu efeito 

MODIFICATIVO, isto para sanar a contradição contida na sentença (art. 

1.022, II, do CPC), devendo constar o que segue: Na parte dispositiva, 

onde se tem: i. DETERMINAR à OI MÓVEL S/A que faça o restabelecimento 

do nº (66) 8410-0448, desde que não esteja já sendo usado por outra 

pessoa; ii. CONDENAR a OI MÓVEL S/A, CNPJ 76.535.764/0001-43, ao 

pagamento do valor de R$1.500,00 a título de danos morais. Deve-se ter: i. 

DETERMINAR à OI S/A que faça o restabelecimento do nº (66) 8410-0448, 

desde que não esteja já sendo usado por outra pessoa; ii. CONDENAR a 

OI S/A ao pagamento do valor de R$1.800,00 a título de danos morais. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Quanto à questão do número já estar sendo 

utilizado por outra pessoa, isso ficou consignado na decisão, não 

havendo pendência, portanto. No mais, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR 

as partes. Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e as anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-70.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

SAMUEL ALVES COMIN OAB - TO0004962A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOBER CESAR DALMOLIN - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTO Trata-se de Procedimento do 

Juizado Especial Cível promovido por LUZIA SIQUEIRA VIVIANE contra 

NOVO ELETRO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em audiência, valendo-se de 

depoimento pessoal, a requerente afirmou que comprou um fogão na Novo 

Eletro, sempre pagando em dinheiro. Tempos depois, o marido dela estava 

em um bar quando falaram para ele que um tal Antônio estaria “acabando 

com o nome” da requerente, pois ela teria clonado um cartão dele. 

Procuraram Antônio, o qual falou para irem até a Novo Eletro. Lá, Antônio 

afirmou que uma moça de nome Silvana é quem havia dito que a 

requerente havia passado um cartão em nome de Antônio no valor de 

R$63,00, dando o endereço da requerente para que ele a procurasse. 

Disse que falou para a moça que não havia comprado com cartão, mas em 

dinheiro, confirmando que o valor havia sido R$63,00. Com essa 

explicação dada pela requerente, o próprio dono da Loja teria pedido 

desculpas e tentado fazer um acordo, mas a requerente não aceitou. A 

testemunha EUNICE afirmou que era esposa de Antônio, hoje falecido. 

Afirmou que não conhecia Luzia até a data da audiência. Antônio havia 

percebido que alguém estava comprando com o cartão dele. Por isso, foi 

até a Novo Eletro, um dos locais de compra. Lá, uma moça teria dado o 

nome de Luzia como quem usara o cartão. Antônio chegou a ir até a casa 

de Luzia, indo até a Novo Eletro depois. Salientou que foi uma funcionária 

da Novo Eletro quem falou para Antônio que era Luzia quem usara o 

cartão dele. Antônio chegou a fazer um Boletim de Ocorrência, mas nunca 

descobriu quem foi. A testemunha JONATAS disse ser vizinho de Luzia. 

Disse que, à época do ocorrido, Luzia sofreu muito, inclusive ficando com 

“um pouco de depressão”. Afirmou que foi uma funcionária da Novo Eletro 

quem “acusou” Luzia de usar o cartão. Em alegações finais em audiência, 

a parte-autora pugnou pela procedência, exatamente nos termos da Inicial. 

A alegação da parte-autora, de que uma das funcionárias da requerida 

disse para Antônio que foi ela, Luzia, quem utilizara o cartão, foi 

suficientemente provada com a própria versão da promovente, bem como 

(e especialmente) pela oitiva de Eunice, então esposa de Antônio (hoje 

falecido). A afirmação da funcionária da requerida fez com que Antônio 

procurasse Luzia, perguntando por ela pela vizinhança, indicando o que 

teria ouvido da funcionária da requerida. A consequência disso, a par de 

não ter ficado provado ter sido Luzia quem utilizara o cartão, foi abalo 

moral, como sói ocorrer em casos como o que ora se apresenta, fato que 

também ficou suficientemente provado pela oitiva de Jonatas, vizinho da 

promovente, tendo ele dito que Luzia chegou a ficar com depressão por 

causa disso. Em razão disso, conclui-se que uma funcionária da 

promovida afirmou para Antônio que Luzia utilizara o cartão dele para uma 

compra, o que não ocorreu. Com isso, Antônio procurou Luzia para tirar 

satisfação, provocando nesta humilhação. Em contestação, a requerida 

argumenta que não houve a afirmação de funcionária para Antônio no 

sentido de Luzia ter clonado o cartão. Não obstante a alegação, a 

atividade probatória demonstrou o contrário, como dito. Assim, conclui-se 

que houve ato ilícito por parte da requerida (art. 186 do Código Civil). 

Soma-se a este cenário normativo o art. 932, III, do Código Civil: Art. 932. 

São também responsáveis pela reparação civil: [...] III - o empregador ou 

comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do 

trabalho que lhes competir, ou em razão dele; Por este último dispositivo, o 

que se tem é que a conduta do funcionário (empregado) pode/deve ser 

atribuída ao “empregador”. Transladando-se para o presente caso, o que 

se tem é: a PJ Novo Eletro é responsável pela conduta ilícita de sua 

empregada. Fundamental o art. 927 do CC (Aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo). E a 

responsabilidade aqui independe até mesmo de culpa (par. único do art. 

927 do CC), pois se está a falar em conduta lesiva no bojo de 

fornecimento de produto e prestação de serviço, fazendo incidir o CDC e o 

seu manto protetor do consumidor. Tal ato é capaz, por si só, de gerar 

dano moral, não carecendo aqui ingressar nas conceituações de dano 

moral, bastando frisar que a ninguém é dado deixar outrem em situação de 

aflição sem motivo justo. A falta de motivo, como dito, é a afirmação falsa. 

A aflição, agora se sublinha, é ter o próprio nome atrelado a imputação de 

situação ilícita (até mesmo infração penal). Por isso, tem-se que houve ato 

ilícito que gerou dano moral, devendo, por isso, haver indenização (art. 

927 do Código Civil). Isso, porém, não significa que a extensão de tal dano 

seja aquela pretendida pela parte-autora. É que não fez prova da 

profundidade do dano, o que, reconhece-se, incrementaria o ponto. Por 

isso, reconhece-se o ato ilícito, o dano moral, mas este é limitado (art. 944 

do Código Civil). Quanto ao valor, o que se deve ter em mente, com todas 
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as vênias aos inúmeros entendimentos diferentes, é que não se pode 

pretender ganhar com a indenização, quer dizer, não se pode almejar o 

enriquecimento, mesmo que relativo, devendo todo e qualquer valor ser 

definido não por conta exatamente de bom senso (pois de impossível 

definição), de razoabilidade (pois arbitrário o seu conceito) ou seja lá o 

que for, mas sim passar pela forma social escolhida, vale dizer, a 

comunidade social. Ao se optar em CONVIVER, deve-se saber que a 

história será permeada de percalços, pois assim o é o trato humano (ser 

social, mas não pacífico). Dito isso, acredita-se que o caso concreto é que 

revela a melhor forma de fixação de valor a título de indenização, 

levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) pré-fixados 

(impede casuísmo): i. Estrutura psicológica dos envolvidos (se pessoas 

físicas); ii. Relação anterior entre os envolvidos; iii. Histórico de condutas 

assemelhadas (critério pedagógico); iv. Valores específicos (evitar 

disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por 

exemplo); v. Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em 

seu aspecto de prejuízo). Do que se estruturou, tem-se a discussão 

acerca do bom nome de alguém em uma comunidade, entre pessoas 

física/jurídica que mantinham relação consumerista (valoração negativa 

para a requerida), mediana comprovação de prejuízo além do fato de per 

si (valoração positiva para a requerente), inexistindo indicativo de outros 

problemas semelhantes (valoração positiva para a requerida). Por isso, 

fixa-se o valor de indenização em R$8.000,00. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito, isso para: i. CONDENAR a 

promovida NOVO ELETRO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME., 

CNPJ/MF sob n° 09.102.067/0001-01, ao pagamento de R$8.000,00, a titulo 

de danos morais, à parte-autora. Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Incidem juros de 1% desde o evento danoso (12/11/2012), conforme 

Enunciado 54 da Súmula do STJ, art. 406 do Código Civil e art. 161, §1º, do 

CTN, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a 

correção, passa a incidir a taxa SELIC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publicada em 

audiência, saem os presentes intimados. Publicar. Intimar. Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações. Cumprir. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Mayara Kassia Pillon de Araújo, Estagiária de Gabinete, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-11.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

RONIL TIMOTEO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... Antes da contestação, juntou-se petição da parte 

autora requerendo a “desistência”. Como não houve contestação, 

desnecessário ouvir a parte reclamada (art. 485, §4º, do CPC). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE a desistência pleiteada, JULGANDO-SE extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. 

Sem custas. Sem necessidade de intimação. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-39.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GOLARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BRUNO MARTINS LEAO OAB - MT23752/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FRANCO (REQUERIDO)

MATHEUS FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

jairo aparecido ferreira filho OAB - PR63000 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO Verificando o cenário fático 

que preenche a “causa de pedir”, o que se vislumbra é a incompetência 

deste Juizado para o julgamento deste processo. A conclusão se dá pelo 

art. 4º da Lei 9.099/95: Art. 4º É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. No presente caso, o que 

se tem é “cobrança”, trazendo a incidência do inciso I do art. 4º. Daí é que 

se conclui pela incompetência desde Juizado, devendo o processo ser 

extinto, sem resolução do mérito, considerando o art. 51, III, da Lei 

9.099/95. III DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, III, da Lei 

9.099/95. IV DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publicar. Intimar. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de praxe.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000239-37.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGELIO SOARES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 

1000239-37.2019.8.11.0099. REQUERENTE: AGRONEL-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: 

ROGELIO SOARES PEREIRA I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO 

Verifica-se que foi designada audiência de conciliação, porém a 

parte-autora, não encontrada no endereço declinado na Inicial, não 

compareceu. Tem-se, pelo artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;”. III DISPOSITIVO 

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento nos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas. 

Publicar. Intimar. Transitada em julgado, ARQUIVAR.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000235-97.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENIRES PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 

1000235-97.2019.8.11.0099. REQUERENTE: AGRONEL-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: 

JUVENIRES PEREIRA DA SILVA Vistos... I RELATÓRIO Dispensa-se o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que foi designada audiência de 

conciliação, porém a parte-autora, devidamente intimada, não compareceu. 

Tem-se, pelo artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;”. III DISPOSITIVO Ante o exposto, 
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EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento nos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas. ARQUIVAR.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000192-63.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. DE MORAIS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESA DA SILVA PINHEIRO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 

1000192-63.2019.8.11.0099. REQUERENTE: A. N. DE MORAIS - EPP 

REQUERIDO: TERESA DA SILVA PINHEIRO BORGES Vistos... SENTENÇA 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Procedimento do Juizado Especial. Verifica-se que foi designada audiência 

de conciliação. Sobre o ponto, a parte-autora tomou ciência da referida 

designação. Ocorre que, no dia da audiência, a parte-autora não 

compareceu, embora devidamente intimada. Tem-se, pelo artigo 51, inciso I 

da Lei 9.099/95: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo;”. Ante o exposto, tendo em vista o não comparecimento do 

reclamante à audiência, DECLARA-SE EXTINTO O PROCESSSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas. Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo. Intimar. 

Cumprir.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000234-15.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GREGORIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 

1000234-15.2019.8.11.0099. REQUERENTE: AGRONEL-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: 

JOSE GREGORIO DE ALMEIDA Vistos... SENTENÇA Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Procedimento do 

Juizado Especial. Verifica-se que foi designada audiência de conciliação. 

Sobre o ponto, a parte-autora tomou ciência da referida designação. 

Ocorre que, no dia da audiência, a parte-autora não compareceu, embora 

devidamente intimada. Tem-se, pelo artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;”. Ante o 

exposto, tendo em vista o não comparecimento do reclamante à audiência, 

DECLARA-SE EXTINTO O PROCESSSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas. Transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas de estilo. Intimar. Cumprir.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000540-81.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIMAR MUNIZ DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MARIANO DA SILVA 04273121166 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 

1000540-81.2019.8.11.0099. REQUERENTE: JUSCIMAR MUNIZ DE MELO 

REQUERIDO: THIAGO MARIANO DA SILVA 04273121166 Vistos... 

SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de Procedimento do Juizado Especial. Verifica-se que foi 

designada audiência de conciliação. Sobre o ponto, a parte-autora tomou 

ciência da referida designação. Ocorre que, no dia da audiência, a 

parte-autora não compareceu, embora devidamente intimada. Tem-se, pelo 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo;”. Ante o exposto, tendo em vista o não 

comparecimento do reclamante à audiência, DECLARA-SE EXTINTO O 

PROCESSSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95. Sem custas. Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo. 

Intimar. Cumprir. COTRIGUAÇU, 18 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-61.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR MAMEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES COMIN OAB - TO0004962A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECON CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

8009999-61.2014.8.11.0099. REQUERENTE: DINAIR MAMEDES DA SILVA 

REQUERIDO: 14 BRASIL TELECON CELULAR Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de 

indenização com pedido de antecipação de tutela proposta por Dinair 

Mamedes da Silva, em face de 14 Brasil Telecom Celulares S.A, 

devidamente qualificados nos autos. Alega o promovente que foi 

surpreendido ao tentar fazer um financiamento, descobriu que seu nome 

esta com pendência na linha de crédito junto ao BRT Celulares. Aduz o 

autor que recebeu uma notificação da OI dizendo que seu oi móvel iria ser 

cancelado que, seu nome iria para o SERASA, em contato com a empresa 

para tentar solucionar o problema, o mesmo não obteve êxito. Informa que 

possuía uma linha de telefone móvel em seu nome de numero (66) 

8423-8748, sempre pagou tudo em dias. Por tais razões, requer a 

concessão da antecipação da tutela para a retirada da restrição 

negativadora nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela SERASA, 

SPC, SCPC e outros em seu nome. Enfim, pugna pela condenação da 

demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e das custas e honorários advocatícios no 

importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, além da inversão do 

ônus da prova. Em sede de contestação a Reclamada sustenta que os 

serviços cobrados contratados pela Linha Móvel do reclamante foram 

utilizados em ligações internacionais e que o débito é devido em razão da 

utilização dos serviços conforme telas de cadastro sistêmicas constante 

dos autos. É o relato. Fundamento e decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste a parte Autora. Verifica-se que a parte Reclamada, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam vínculo entre as partes, a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte Autora, argumentos não impugnados pela Reclamante, que não fez 

provas de suas alegações. A Reclamada demonstrou a veracidade de 

suas alegações que os serviços foram contratados e utilizados pelo 

reclamante em ligações internacionais. Deveria a Reclamante comprovar 

que não esteve fora do país ou que não possui qualquer vínculo com 

morador de outro país (o meio mais simples para tanto seria a prova 
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testemunhal, não produzida pela requerente), porém não o fez. Com efeito, 

o Reclamante é devedor da Reclamada, pois não quitou os débitos 

relativos ao serviço livremente contratado, conforme restou demonstrado 

pela empresa requerida. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se 

os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte Autora está em 

débito com a Requerida justificando a inscrição em cadastro de maus 

pagadores, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Assim, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às 

meras argumentações da parte Reclamante. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida 

por parte da Reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais e materiais por 

parte da Reclamante é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a 

Liminar de Antecipação de Tutela deferida nos autos conforme (ID Nº 

8910821). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cotriguaçu, 

18/03/2020. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-80.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDL-JURUENA/MT (Tornearia Juruena "Tornearia do Denis") (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000122-80.2018.8.11.0099. INTERESSADO: MARCELO DA COSTA 

REQUERIDO: CDL-JURUENA/MT (TORNEARIA JURUENA "TORNEARIA DO 

DENIS") Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito por uma dívida que alega desconhecer no valor de R$ 

498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), posto que não é 

responsável pela referida dívida perante a reclamada. Em defesa, a parte 

Reclamada junta documentos de prestação de serviços realizados em 

caminhões pertencente ao reclamante, a justificar a contratação do 

serviço e respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Mérito Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. A prova produzida em contestação e não 

impugnada pela parte Reclamante, demonstra ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. O recebo 

o Pedido de Reconvenção como Pedido Contraposto deve ser deferido no 

valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) tendo em vista estar 

comprovado nos autos a relação contratual entre as partes. Pedido 

contraposto Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta 

da existência do serviço contratado, sem resistência pela parte 

Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade de 

quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua 

procedência no valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais). 

No caso, havendo outros valores pendentes de pagamento, deverá a 

parte Reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido 

contraposto está limitado ao objeto discutido na petição inicial. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, e, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de 

condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento do valor de R$ 

498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar do 

respectivo vencimento, extinguindo o feito com julgamento de mérito, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Transitada em julgado 

certifique Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cotriguaçu, 10 de fevereiro de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA AS 

SILVA JUIZ DE DIREITO

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000153-67.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. R. (REQUERENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. A. I. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER 

L E O P O L D O  D A  S I L V A  C O E L H O  P R O C E S S O  n . 

1000153-67.2019.8.11.0034 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: 

AMELIA ALVES ROCHA Endereço: rua dos Girassóis, quadra 13, 27, Vila 

Ferreira Mendes, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 POLO PASSIVO: 

Nome: RHERISON RODOLFO ALVES ISMERIO Endereço: Dom Aquino, Lar 

dos idosos Tomé da Silva Guedes, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 

FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, de que foi decretada a Interdição de RHERISON 

RODOLFO ALVES ISMÉRIO (25 anos de idade), brasileiro, solteiro, nascido 

no dia 19/05/1993, natural de Dom Aquino/MT, filho de Adair Pereira 

Ismério e Amélia Alves Rocha, portador do RG nº 2028180-3 e CPF nº 

051.274.071-24, atualmente localizado no Lar dos Idosos Tomé da Silva 

Guedes, neste município de Dom Aquino-MT, por sentença proferida em 

25/11/2019. Limites da Interdição: absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. Causa da Interdição: Traumatismo 

Cranioencefálico Grave, com lesão axonal difusa, evoluindo com 

importante sequela motora e cognitiva, bem como permanece acamado, 

completamente dependente de terceiros, com traqueostomia, com sequela 
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incapacitante (CID: S06.9), igualmente. Prazo da Interdição: Indeterminado. 

Curadora nomeada: AMÉLIA ALVES ROCHA. O prazo deste edital é do art. 

755, § 3º do Novo Código de Processo Civil. SENTENÇA: Vistos e etc. 

Trata-se de Ação de Interdição com pedido de antecipação de tutela 

(curatela provisória) proposta por Amélia Alves Rocha em desfavor de 

Rherison Rodolfo Alves Ismério. Em síntese, o polo ativo alega que o 

requerido e vítima de Traumatismo Cranioencefálico Grave, com lesão 

axonal difusa, evoluindo com importante sequela motora e cognitiva, bem 

como permanece acamado, completamente dependente de terceiros, com 

traqueostomia, com sequela incapacitante (CID: S06.9). Com lastro nestas 

premissas, postula a Parte Autora pela decretação de interdição do 

Interditando. Com a inicial vieram os documentos. A tutela antecipada foi 

deferida (ID. 19876770), concedendo-se a curatela provisória do 

interditando à sua mãe Sra. Amélia Alves Rocha. O interditado foi 

regularmente citado (ID. 20339704). Em ID. 20539534 fora colacionado aos 

autos o estudo psicossocial da curadora. Posteriormente em ID. 22448851 

realizou-se o interrogatório do Interditando. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de pedido 

formulado pelo Ministério Público para interdição de Rherison Rodolfo 

Alves Ismério. O entendimento predominante nos tribunais é que a ação de 

interdição possui caráter social, a fim de garantir a proteção da pessoa e 

dos bens do(a) interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que 

o(a) requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet o interditando e vítima de Traumatismo 

Cranioencefálico Grave, com lesão axonal difusa, evoluindo com 

importante sequela motora e cognitiva, bem como permanece acamado, 

completamente dependente de terceiros, com traqueostomia, com sequela 

incapacitante (CID: S06.9), igualmente, vê-se claramente do interrogatório 

do interditando (ID. 20339704), a situação precária que se encontra o 

mesmo. Em analise ao Estudo Psicossocial juntado nos autos, conclui-se 

que: “(…) Diante das informações colhidas e das observações realizadas 

por meio de visita domiciliar e institucional é perceptível que a família de 

Amélia vem enfrentado uma série de problemas de ordem social. No 

entanto, e possível identificar que mesmo passando por diversos 

problemas, a família se mantém unida, Sra. Amélia demonstra preocupação 

e carinho pelo filho. Diante dos cuidados de Amélia com o filho entende-se 

que a mesma possui condição de receber a curatela definitiva de 

Rherison. Impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1767, inciso I do Código 

Civil, a curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria Helena Diniz, em 

seu Código Civil Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar seus os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80). Diante das alegações trazidas os pedidos iniciais, 

assim, devem ser tidos por procedentes. Logo, torna-se dispensável a 

designação de audiência de instrução, bem como a designação de pericia. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição de RHERISON 

RODOLFO ALVES ISMÉRIO, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, o 

interditando ficará privada de, sem curador, emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração (CC, art. 1782). 

Nomeio lhe curadora a Sra. Amélia Alves Rocha, sua mãe, aplica-se no 

caso o disposto no artigo 553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se 

o termo de curatela, constando às restrições acima. Em obediência ao 

disposto no artigo 755. §3, do Código de Processo Civil e no artigo 12, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente decisão no registro civil e 

publique-se na imprensa local e no diário oficial, por três vezes, com 

intervalos de dez dias. Sem custas ou honorários advocatícios. Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Ciência ao MP. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA - COELHO JUIZ DE DIREITO. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital de Interdição, que será publicado por três 

vezes com intervalo de 10(dez) dias e afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO, digitei. 

DOM AQUINO, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47111 Nr: 966-82.2017.811.0034

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RAYMUNDO AYRES BRAGA, Carlos da 

Silva Braga Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, 

Carmen Cristinne Alves Valuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:14895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:3720/O

 Código nº: 47111.

Vistos etc.

Considerando a impossibilidade do representante do espólio Sr.Carlos da 

Silva Braga Neto comparecer a solenidade retro designada, conforme 

manifestação de ref.105, REDESIGNO a audiência retro aprazada para o 

dia 27 de Maio de 2020 às 13h00 (MT).

No mais, cumpra-se conforme decisão de ref.93.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49222 Nr: 1865-80.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Cristinne Alves Valuz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAYMUNDO AYRES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS - OAB:14895

 Código nº: 49222.

Vistos etc.

Considerando a impossibilidade do representante do espólio Sr.Carlos da 

Silva Braga Neto comparecer a solenidade retro designada, conforme 

manifestação de ref.60, REDESIGNO a audiência retro aprazada para o dia 

27 de Maio de 2020 às 13h30 (MT).

No mais, cumpra-se conforme decisão de ref.47.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.
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Às providências.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32326 Nr: 1032-04.2013.811.0034

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Cristinne Alves Valuz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Miranda Sousa, ESPÓLIO DE 

RAYMUNDO AYRES BRAGA, Carlos da Silva Braga Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS - OAB:14895, Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 Código nº: 32326.

Vistos etc.

Considerando a impossibilidade do representante do espólio Sr. Carlos da 

Silva Braga Neto comparecer a solenidade retro designada, conforme 

manifestação de fls.204/218, REDESIGNO a audiência retro aprazada para 

o dia 27 de Maio de 2020 às 14h00 (MT).

No mais, cumpra-se conforme decisão de fls.180.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32533 Nr: 1230-41.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joary Rodrigues Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Capeleiro - 

Procuradora do Estado - OAB:

 Intimação da parte requerente, através de seu(s) advogado(s) 

habilitado(s), para se manifestar acerca do retorno dos autos à esta 

Instância e do acórdão juntado nos autos, bem como, para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39308 Nr: 1232-40.2015.811.0034

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Banco do 

Brasil S.A, Geovânio Sassagima, Cooperativa de Credito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI, Zema Cia de 

Petróleo, Widal Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Fernando Freitas Fernandes - OAB:19.171, Helder 

Guimarães Mariano - OAB:18.941, Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8909/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

Juliana Zafino Isidoro Ferreira Mendes - OAB:12794-B, Karlos Lock 

- OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, 

MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, Servio Tulio de 

Barcelos - OAB:14.258-A, VINICIUS FLAVIO BORGES BARRETO - 

OAB:81629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, através de seus 

advogados, para tomar ciência das informações prestadas pelo 

administrador judicial (ref.292) e caso queiram se manifestem no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34739 Nr: 678-42.2014.811.0034

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA RODRIGUES PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÊNIO PÓVOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 Código nº. 34739.

 Vistos e etc.

Trata–se de Ação de Usucapião Extraordinário proposta por CREUZA 

RODRIGUES PAULINO em desfavor de ENIO PÓVOAS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Defiro a produção de prova testemunhal.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de Maio de 

2020 às 13h30min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

indicadas e as que vierem a ser arroladas.

Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do Juízo (art. 455, do CPC).

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, caso a testemunha não compareça, será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha (art. 455, § 2°, do 

CPC).

Convoque as partes para comparecimento pessoal, ocasião em que será 

tomado o depoimento pessoal das mesmas, sob pena de confesso, 

conforme o artigo 385, § 1º, do CPC.

 Intimem-se.

 Cientifique-se o MPE.

Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes.

 Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36254 Nr: 1364-34.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Izidoro Minto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 Código: 36254.

VISTOS E ETC

 Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor de ANDRÉ IZIDORO MINTO, como incurso nas penas do artigo 

171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal 

Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 14/06/2019 (ref. 4). O denunciado foi citado à 

ref. 10.

 Em Resposta Acusação a defesa não apresentou preliminares (Ref. 21).

Verifico que não ser caso de absolvição sumária, pois ausentes às 

hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, das 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise 

material, demandando dilação probatória.

Assim, feita as ponderações necessárias, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de Maio de 2020, às 16h30min(MT).

 Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 
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acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado, e depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas e 

denunciados residentes em outras comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000207-33.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CECILIA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

LUZIMAR QUINTINO MOREIRA (REQUERENTE)

SILVIO JOSE MOREIRA (REQUERENTE)

LUZIMARINA QUINTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RENAN FELLIPE BRAGA QUINTINO (REQUERENTE)

RODRIGO CESAR BRAGA QUINTINO (REQUERENTE)

DEUZINEI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WANDER WELLIGNTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT5461-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON BATISTA NOGUEIRA (REQUERIDO)

ORIDES GOMES PEPPES (REQUERIDO)

FABIO DANIEL DA COSTA PEPPES (REQUERIDO)

FLAVIANE MONTINI COSTA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BARBIERO QUILANTE OAB - SC33418 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000207-33.2019.8.11.0034. REQUERENTE: 

JOAO GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA, CECILIA MORAES DA SILVA, 

GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA, WANDER WELLIGNTON DE OLIVEIRA, 

DEUZINEI SILVA DE OLIVEIRA, WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA, RENAN 

FELLIPE BRAGA QUINTINO, RODRIGO CESAR BRAGA QUINTINO, 

LUZIMARINA QUINTINO DE OLIVEIRA, LUZIMAR QUINTINO MOREIRA, 

SILVIO JOSE MOREIRA REQUERIDO: ORIDES GOMES PEPPES, 

CLEBERSON BATISTA NOGUEIRA, FLAVIANE MONTINI COSTA 

NOGUEIRA, FABIO DANIEL DA COSTA PEPPES Vistos. Trata-se de Ação 

de Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta por JOÃO 

GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS em desfavor de ORIDES GOMES 

PEPPES e OUTROS. Concedida em parte a liminar (id. 19847616), foi 

postergado o pedido de retomada imediata da administração do “motel 

emoções”, para após a análise do contraditório. À mov. 21549081, o 

requerido FÁBIO DANIEL DA COSTA PEPPES, habilitou-se nos autos e 

informou o interesse na autocomposição. À mov. Id. 22536805 foi 

requerida pela parte autora a citação editalícia dos requeridos Cleberson 

Batista Nogueira e Flaviani Montini Costa, uma vez que estes não foram 

encontrados. Realizada a audiência de mov. Id. 22951481, a mesma restou 

prejudicada, tendo em vista a ausência dos requeridos Cleberson Batista 

Nogueira e Flaviani Montini Costa, uma vez que a precatória para citação 

foi devolvida e juntada ao processo certificando que não foram 

encontrados. À mov. 26813398 em nova audiência de conciliação, o ato 

restou prejudicado, sendo requerido pela autora a redesignação de 

audiência de conciliação e reiterando os pedidos do mov. Id. 22536805, 

bem como foi reiterado pelo requerido Fábio Daniel Da Costa Peppes o 

interesse no acordo entre as partes. Por fim, à Id. 29304251, a parte 

autora requer ao reexame do pleito inicial para “conceder a Liminar de 

retomada da administração do "Motel Emoções", constituído da Chácara n. 

85-A-2 e Chácara n. 85-A-3, das Matrículas 18.615 e 18.616, do RGI de 

Iporã-PR (doc. 07, com a petição inicial) e, via de consequência, 

reintegrando-os provisoriamente na posse do imóvel, até o julgamento do 

mérito da presente Ação, quando, então, pugnam para que seja definitiva”. 

Vieram os autos conclusos. É o relato. Decido. Inicialmente, postergo a 

análise do pedido de mov. 29304251, mantendo a íntegra a decisão que 

concedeu em partes a liminar pleiteada pela parte autora. Isso porque, em 

que pese a alegação dos requerentes de que desconhecem o paradeiro 

dos mesmos, determino a busca via BACEN (conforme minuta em anexo) e 

encontrado os endereços no extrato em anexo , dê-se vista ao autor para 

que requeira o que de direito no prazo de 15 dias. Após conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-71.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000241-71.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ANDREIA 

OLIVEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 13/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AV. 

JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 

78830-000 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000245-62.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. M. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILZOMAR FURTADO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MS0004287A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. M. L. (REQUERIDO)

C. M. D. S. (REQUERIDO)

G. F. D. S. (REQUERIDO)

 

Certifico que, compulsando os autos, verifica-se que foi juntado 

comprovante de recolhimento para realização de diligencia pelo oficial de 

justiça, mov. 24317024, porém, não consta nos autos comprovante de 

pagamento da Guia de Recolhimento para Distribuição da Carta Precatória, 

em que pese intimação feita conforme mov. ID 24202459. Assim sendo, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, à juntar aos autos, dentro 

do prazo legal, comprovante do referido comprovante.

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-76.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RAGAZI (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 
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NATAL DESPACHO Processo: 1000257-76.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NILZA RAGAZI 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE FELIZ NATAL Vistos. De 

acordo com o termo de declaração 081/2019 (Num. 20598973 - Pág. 1), 

NILZA RAGAZI compareceu à Secretária de Saúde para realizar o 

procedimento cirúrgico buscado, que a orientou a procurar a Promotoria 

de Justiça. Assim, aparentemente a paciente não está regulada perante o 

SUS, tanto que o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT) no Num. 21376599 - Pág. 1 não traz informação precisa sobre isso. 

Logo, a especificidade do caso requer mais subsídios para a prolação da 

sentença com segurança jurídica e justiça, a fim de que o Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) se posicione precisamente no tocante aos seguintes 

quesitos: 1) O(a) paciente está devidamente regulado perante o SUS? 2) 

Quais são os valores de mercado do procedimento cirúrgico prescrito e de 

eventuais procedimentos similares oferecidos pelo SUS? Se possível, 

especificar os valores de cada serviço, tratamento, medicamento, insumo, 

prótese, órtese, etc. Assim, tendo em vista a Portaria n.º 

1.135/2011/PRES, que trata sobre a implantação do Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) no Estado de Mato Grosso, em interpretação extensiva do 

parágrafo único do art. 1.317 da CNGC, oficie-se ao indicado núcleo, 

incluindo expressamente os quesitos acima mencionados, 

encaminhando-se o presente feito, via malote digital e e-mail, para que, no 

prazo constante na aludida Portaria (72 horas), elabore o competente 

Parecer Técnico respondendo, por gentileza, OBJETIVAMENTE os 

quesitos suso declinados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para 

decisão. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Decisão 

prolatada às 15h33 do dia 18/03/2020, dada a urgência que o caso requer 

por prioridade legal. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73480 Nr: 219-23.2015.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELIDES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBS DA SILVA - ME, RENERS BASSALOBRI 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RBS DA SILVA - ME, CNPJ: 

07183600000181 e atualmente em local incerto e não sabido RENERS 

BASSALOBRI SOARES DA SILVA, Cpf: 01398359114, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 16.937,73 (Dezesseis 

mil e novecentos e trinta e sete reais e setenta e tres centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Ação Monitória - o Requerido é devedor da Requerente, 

referente acordo comercial firmado.

Despacho/Decisão: Processo nº: 219-23.2015.811.0093.Código nº 

73480.Vistos, etc.Defiro o pedido contido em petição de fls. 50/51, 

Proceda a Secretaria o necessário para o remanejamento das folhas 

juntadas equivocadamente nestes autos e nos autos de código 73481. 

Defiro o pedido de busca do endereço dos requeridos via BacenJud, o 

que faço neste momento, conforme extrato em anexo.Em caso positivo, 

citem-se os requeridos nos endereços indicados, com exceção daqueles 

nos quais já houve pretérita tentativa de localização, expedindo-se 

Mandados de Citação e/ou Cartas Precatórias pertinentes.Em caso 

negativo, considerando a petição de fls. 50/51, proceda-se a citação por 

EDITAL dos requeridos, nos termos do art. 256, inciso II, §3º do CPC, pelo 

prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e fixação do edital no mural deste 

fórum.Decorrido o prazo, o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem 

apresentação de Contestação, em respeito aos princípios da ampla defesa 

e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu 

favor, razão pela qual desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente 

inscrito no cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital 

n.º 03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-a das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.Ressalto que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.Após o retorno, 

vistas a parte requerente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Feliz Natal/MT, 18 de outubro de 2017.Juliano 

Hermont Hermes da SilvaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 08 de novembro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80986 Nr: 1769-82.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVANIO VIEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSIVANIO VIEIRA LIMA, Cpf: 

04151847545, Rg: 1500787817, Filiação: Salete Vieira Lima e Gerson 

Vieira Lima, data de nascimento: 23/03/1983, brasileiro(a), natural de 

Presidente Venceslau-SP, operador de máquina, Telefone 

(66)9.9670-5109. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia pela Prática da conduta capitulada no artigo 

306 da Lei nº 9.503/1997.

Despacho: Vistos, etc.Diante do Retorno das Cartas Precatórias 

expedidas (fls. 56/57 – 61/63), de forma infrutífera, acolho o último 

parágrafo da cota ministerial de fls. 44 e determino que seja o Réu citado 

por Edital, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem 

manifestação o que deverá ser certificado, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 08 de novembro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76532 Nr: 397-35.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO RODRIGUES MENDES, Cpf: 

75551764168, Rg: 2421463-9, Filiação: Margarida Rodrigues Mendes, data 

de nascimento: 23/05/1991, brasileiro(a), natural de Vera-MT, convivente, 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal contra Leandro Rodrigues 

Mendes com denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso e recebida pelo M.M. Juiz de Direito desta Comarca pela prática do 

fato típico previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro.

Despacho: Vistos, etc.Diante das tentativas de citação do denunciado, as 

quais restaram infrutíferas, conforme certidão (fls. 52), Acolho cota 

ministerial de fls. 54 e nos termos do art. 363, §1º do CPP, defiro a Citação 

por Edital do denunciado, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e fixação 

do edital no mural deste fórum.Decorrido o prazo, o qual deverá ser 

certificado pelo Gestor, sem apresentação de Contestação, e em respeito 

aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe seja 

nomeado curador especial em seu favor, razão pela qual desde já nomeio 

Dr. Douglas Arthur Maragno Dinizz, regularmente inscrito na OAB/MT sob 

o nº 22.471, ao qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-o das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.Ressalto que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.Após, com a 

manifestação do curador nomeado, intime-se a parte autora para se 

manifestar no prazo legal.Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Elira Flores de 

Oliveira, digitei.

Feliz Natal, 12 de novembro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70390 Nr: 626-34.2012.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeilson Fernandes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEILSON FERNANDES FERREIRA, 

Cpf: 65470613100, Rg: 1527335-0, Filiação: Neuza Lemes de Morais e 

Antonio Fernandes Ferreira, data de nascimento: 11/05/1976, brasileiro(a), 

natural de Matelandia-PR, convivente, tratorista/operador de máq 

agrícolas, Telefone 66-9622-5762. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal contra Vandeilson Fernandes 

Ferreira com denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso e recebida pelo M.M. Juiz de Direito desta Comarca pela prártica 

do fato típico descrito no artigo 15 da Lei 10.826/03.

Despacho: Processo nº 626-34.2012.811.0093Código nº 70390*Vistos, 

etc.Diante o teor da cota ministerial de fls. 85, Defiro a citação por Edital do 

Réu, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem 

manifestação o que deverá ser certificado, determino desde já a 

suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao acusado, 

conforme artigo 366 do CPP.Com efeito, entendo que a antecipação 

probatória, por ser medida cautelar, está sujeita à verificação de motivos 

plausíveis que autorizam a concessão da medida excepcional, nos termos 

do art. 366, do CPP, que dispõe sobre a possibilidade da produção 

antecipada de provas, e do art. 225, do CPP, que estabelecem parâmetros 

que permitem a antecipação da oitiva de testemunhas.Nesse sentido: 

TACRSP: "Prova - Produção antecipada - Requerimento pelo Ministério 

Público em virtude da decretação da suspensão do processo - Fato que 

não obriga o deferimento pelo Juiz, se não entender que estão presentes 

as causas ensejadoras da medida extrema - Interpretação dos arts. 92 e 

225 do CPP. (...) O fato de o Juiz ter decretado a suspensão do processo 

de acordo com o art. 366 do CPP não o obriga a deferir o pedido do 

Ministério Público de antecipação da produção da prova oral, se não 

entender que estão presentes as causas ensejadoras da medida extrema, 

conforme interpretação dos arts. 92 e 225 do CPP". (RT 775/617).Assim, 

não vislumbrando, nos autos, as hipóteses delineadas no artigo 225 do 

Código de Processo Penal, deixo de determinar a produção antecipada de 

provas.Após, se decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser 

devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para análise no 

que tange a necessidade de decretação de prisão.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Feliz Natal/MT, 01 de Julho 

de 2019.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Elira Flores de 

Oliveira, digitei.

Feliz Natal, 13 de novembro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76268 Nr: 295-13.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIOMAR PEREIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CALIOMAR PEREIRA MIRANDA, Rg: 

001028727, Filiação: Joverscina Soares Pereira e Antonio Pereira Miranda, 

data de nascimento: 09/07/1985, brasileiro(a), natural de Cacoal-RO, 

solteiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL EM DESFAVOR DE CALIOMAR PEREIRA MIRANDA PELO 

DELITO DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003.

Despacho: Vistos etc.Ante a existência de prova da materialidade e de 

indícios suficientes de autoria, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Ministério Público Estadual em desfavor de Caliomar Pereira Miranda pelo 

delito do artigo 12 da Lei 10.826/2003. Cite-se e intime-se, o acusado para, 

no prazo de 10 (dez) dias, responder por escrito à acusação nos termos 

do art. 396 e art. 396-A do Código de Processo Penal com redação da Lei 

nº 11.719/08. Nos termos do Prov. nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação 

do acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto a pretensão 

de constituir(em) Advogado(s) ou se deseja(m) que sua(s) defesa(s) 

seja(m) patrocinada(s) pela Defensoria Pública. Ante o recebimento da 

denúncia, procedam-se as anotações pertinentes junto ao Cartório 

Distribuidor, Sistema Apolo e capa dos autos, na forma do item 3.1.13 da 

CNGC/MT.DEFIRO o requerido no item “1” de fl. 36. Proceda-se o 

necessário para a juntada da certidão de antecedentes criminais do 

denunciado junto à Vara Única e Juizado Especial desta Comarca. 

INDEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público quanto à 

solicitação de antecedentes criminais do acusado junto a Secretaria 
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Estadual e Nacional de Identificação. Isto porque, tal providência cabe ao 

próprio órgão de acusação, consoante apregoa a CNGC, em seu item 

7.5.1, III. Somente em caso de comprovação de que a acusação não 

conseguiu fazê-lo é que será efetivada a determinação judicial para 

tanto.Outrossim, tendo em vista que o já fora apresentado o laudo pericial 

(fls. 27/28), a arma apreendida não mais interessa à persecução penal, 

razão pela qual determino que encaminhe-se a arma apreendida e 

vinculada a este processo ao Comando do Exército Brasileiro, nos termos 

do art. 25 da Lei n.º 10.826/2003.Após, conclusos.Cumpra-se. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 13 de novembro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79088 Nr: 543-42.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL QUIRINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL QUIRINO DE OLIVEIRA, Cpf: 

03834400173, Rg: 22409203, data de nascimento: 10/01/1991, 

brasileiro(a), natural de Catalão-GO, Telefone (66)99651-9550. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal contra Daniel Quirino de Oliveira 

pela prática do fato típico descrito no artigo 306 da Lei 9.503/1997.

Despacho: Processo nº 543-42.2017.811.0093Código nº 79088-Vistos, 

etc.Diante o teor da cota ministerial de fls. 54, Defiro a citação por Edital do 

réu, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem 

manifestação o que deverá ser certificado, determino desde já a 

suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao acusado, 

conforme artigo 366 do CPP.Com efeito, entendo que a antecipação 

probatória, por ser medida cautelar, está sujeita à verificação de motivos 

plausíveis que autorizam a concessão da medida excepcional, nos termos 

do art. 366, do CPP, que dispõe sobre a possibilidade da produção 

antecipada de provas, e do art. 225, do CPP, que estabelecem parâmetros 

que permitem a antecipação da oitiva de testemunhas.Nesse sentido: 

TACRSP: "Prova - Produção antecipada - Requerimento pelo Ministério 

Público em virtude da decretação da suspensão do processo - Fato que 

não obriga o deferimento pelo Juiz, se não entender que estão presentes 

as causas ensejadoras da medida extrema - Interpretação dos arts. 92 e 

225 do CPP. (...) O fato de o Juiz ter decretado a suspensão do processo 

de acordo com o art. 366 do CPP não o obriga a deferir o pedido do 

Ministério Público de antecipação da produção da prova oral, se não 

entender que estão presentes as causas ensejadoras da medida extrema, 

conforme interpretação dos arts. 92 e 225 do CPP". (RT 775/617).Assim, 

não vislumbrando, nos autos, as hipóteses delineadas no artigo 225 do 

Código de Processo Penal, deixo de determinar a produção antecipada de 

provas.Após, se decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser 

devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para análise no 

que tange a necessidade de decretação de prisão.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Feliz Natal/MT, 01 de Julho 

de 2019.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Elira Flores de 

Oliveira, digitei.

Feliz Natal, 13 de novembro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82081 Nr: 2483-42.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDVAN ANDRADE, Rg: 1409284-0, 

Filiação: Maria das Dores Pereira e Urbano de Andrade, data de 

nascimento: 03/09/1981, brasileiro(a), natural de Itaquiraí -. Ms-MT, 

solteiro(a), motorista, Telefone (66)9.9690-1745. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal contra Edvan Andrade com 

denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e 

recebida pelo M.M. Juiz de Direito desta Comarca pela prática do fato típico 

descrito no artigo 306 da Lei 9.503/97 c/c artigos 311 e 330 do Código 

Penal c/c artigo 14 da Lei 10.826/03.

Despacho: Código Nº 82081VISTOS.1)Considerando que não há endereço 

do acusado EDVAN ANDRADE nos autos, DEFIRO a cota ministerial de fls. 

59-61.2)Para tanto, cite-se mencionado denunciado por edital, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal, para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 e 

art. 396-A, ambos do Código de Processo Penal.3)Decorrido o prazo sem 

manifestação do denunciado, volvam-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos da cota ministerial.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Feliz Natal/MT, 08 de outubro de 2019.Jorge Hassib IbrahimJuiz 

de DireitoEm substituição

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Elira Flores de 

Oliveira, digitei.

Feliz Natal, 14 de novembro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72483 Nr: 583-29.2014.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍNTIA APARECIDA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÍNTIA APARECIDA RIBAS, Cpf: 

96938935904, Rg: 6754435-8, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denuncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em face de Cintia Aparecida Ribas. Relata a denuncua que a ré, 

ao menos em tese, destriu cerca de 248,50 ha de floresta nativa, objeto de 

especial preservação. Considerando o relato, incidiu CINTIA APARECIDA 

RIBAS na disposição penal do artigo 50 da Lei nº 9.605-98.

Despacho: Vistos, etc.Acolho a cota ministerial de fls. 93 e defiro o pedido 

de declinação da competência à Justiça Comum, conforme disposto no 

artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9099/95, determino que seja a ré 

citada por Edital, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem 
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manifestação o que deverá ser certificado, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeberson Teles de 

Abreu, digitei.

Feliz Natal, 29 de janeiro de 2020

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 75095 Nr: 997-90.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LUTISA LTDA., 

Custódio Bona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se de carta com aviso de recebimento para citação da parte 

requerida/executada no endereço fornecido à fl. 40-verso.

Caso frutífera a tentativa de citação, cumpra-se no que couber a decisão 

de fl. 06/07.

De outro lado, caso inexitosa a diligência, vê-se que a execução está 

paralisada há mais de 01 (um) ano por inércia da parte credora ou pela 

não localização da parte devedora e de bens passíveis de constrição.

Assim, intime-se a parte exequente para dar providência efetiva à 

execução no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

nos termos dos arts. 580 e 581, ambos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, não sendo suficiente 

para este fim o mero pedido de vista, novo requerimento de suspensão, 

reiteração de pedido de bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e 

outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias.

Ressalta-se que eventual extinção não trará prejuízo à parte exequente, 

eis que será expedida certidão de crédito em seu favor sem cobrança de 

custas para sua expedição, a possibilitar a retomada da execução quando 

encontrado bens em nome do devedor passíveis de constrição, nos 

termos dos arts. 583, 584 e 587, todos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Solicite-se informações sobre o estado em que se encontra a carta 

precatória expedida à fl. 16, procedendo-se à comarca deprecada com 

sua devolução, caso devidamente cumprida.

Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78461 Nr: 114-75.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIERYTON DE OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONIERYTON DE OLIVEIRA CARVALHO, 

Rg: 3067154, Filiação: Jeane Lima de Oliveira e Adailton Cardoso Carvalho, 

data de nascimento: 03/04/1990, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denuncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso ofertada contra RONIERYTON DE OLIVEIRA CARVALHO na 

prática do delito previsto no artigo 306 da Lei 9.503/1997.

Despacho: Código nº 78461VISTOS.Ante o esgotamento dos esforços 

para localização do executado, cite-o por edital, com prazo de 30 dias.Às 

providências.Feliz Natal/MT, 4 de outubro de 2019.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de DireitoEm substituição

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 13 de fevereiro de 2020

Marta Rodrigues da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48835 Nr: 187-28.2009.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GOMES DA COSTA, ELIAS GOMES DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE GOMES DA COSTA, Filiação: 

Jose Lauro Costa e Fausta Gomes da Costa, data de nascimento: 

21/07/1986, brasileiro(a), natural de Itaquera-SP, solteiro(a), serviços 

gerais e atualmente em local incerto e não sabido ELIAS GOMES DA 

COSTA, Cpf: 70010382100, Rg: 1.362.419.955-1, Filiação: Jose Lauro 

Costa e Fausta Gomes da Costa, data de nascimento: 20/12/1981, 

brasileiro(a), natural de Itaquera-SP, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, em concordância com o Parquet, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido contido na Denúncia, e IMPRONÚNCIO os 

acusados Elias Gomes da Costa e André Gomes da Costa, ambos 

devidamente qualificados nos autos, das acusações que lhes são 

imputadas (artigos 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 29, caput, ambos do CP 

(Decreto-Lei nº 2.848/40)), o que faço com base no disposto no artigo 

414, do Código de Processo Penal.Diante de todo o exposto, caso a arma 

de fogo e munições não tenham sido devidamente encaminhadas ao 

Exército, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2003, decreto o 

perdimento das armas de fogo e munições apreendidas e determino o seu 

encaminhamento ao Comando do Exército para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às forças armadas, na forma do 

regulamento da referida lei, bem como de acordo com os termos do artigo 

1.478, da CNGC, devendo a Sra. Gestora Judiciária certificar a existência 

ou não das citadas armas depositadas neste Juízo. Caso haja mais bens 

apreendidos, os que não foram entregues às partes, declaro o confisco 

destes, realizando-se o leilão do objeto e, não havendo pretendentes, 

deverá ser doado e, inexistindo interessados, deverá ser destruído.Diante 

da necessidade de se nomear advogado (a) dativo (a) para o presente 

feito, assumindo o patrocínio da causa, condeno o Estado de Mato Grosso 

no pagamento de honorários advocatícios, em prol do (a) advogado (a) Dr. 

(a) Dr. Ary Fruto, regularmente inscrito no cadastro de advogados 

OAB/MT 7.229-B, os quais arbitro no valor de 04 URH, a serem suportados 

pelo Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Gestor expedir os 

documentos necessários. Diante de serem os Réus Revéis e atendidos 

por advogado nomeado, expeça-se desde logo edital de intimação da r. 

sentença, nos termos da lei processual penal.Dou esta por publicada com 

a entrega em Escrivania. Dispensado o registro, na forma prevista na 

CNGC/MT.Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se as 

anotações, baixas e comunicações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se, a defesa e o Ministério Público.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Elira Flores de 

Oliveira, digitei.

Feliz Natal, 19 de fevereiro de 2020

Marta Rodrigues da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73412 Nr: 163-87.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATEUS ARAUJO DOS SANTOS, Cpf: 

41977793134, Rg: 758994, Filiação: Izaltina Viana de A. dos Santos, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Fato instaurado para apurar o delito ambiental tipificado 

no artigo 50 da Lei 9.605/1998.

Despacho: Vistos, etc.Em que pese certidão de fls. 63, é possível a 

citação por Edital com base no artigo 66, da Lei nº 9.099/95, assim, vejo 

que foi apenas por um equivoco na Decisão de fls. 62, onde não se 

determinou a declinação de competência a Justiça Comum, antes de 

determinar a citação por Edital.Assim, determino a declinação da 

competência à Justiça Comum, conforme disposto no artigo 66, parágrafo 

único, da Lei nº 9099/95, devendo a Secretaria providenciar o 

necessário.Após, determino que seja o réu citado por Edital, nos termos 

do artigo 361 do CPP, em conformidade com o pedido de cota ministerial de 

fls. 59.Decorrido o prazo, sem manifestação o que deverá ser certificado, 

dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 20 de fevereiro de 2020

Marta Rodrigues da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71411 Nr: 804-46.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALTER SILVA JORGE, Filiação: Ana 

Claudia Silva Jorge, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia ofertada pelo Ministério Público pela prática do 

crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, na forma do 

artigo 71, todos do Código Penal.

Despacho: Vistos, etc.Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de 

Valter Silva Jorge, como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c 

artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do CP.CITE-SE o acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de 

advogado, responda à acusação, por escrito, podendo arguir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.O 

oficial deverá indagar o acusado se este possue condição para contratar 

advogado, consignando expressamente sua resposta.Determino que 

sejam solicitadas informações sobre o antecedente do acusado no 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no Instituto Nacional 

de Identificação Criminal – INI. Comunique o recebimento desta denúncia ao 

distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, ao 

INFOSEG, bem como à Delegacia de Polícia local. Por fim, o Ministério 

Público requereu a decretação da prisão preventiva do denunciado.DA 

DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: Para a decretação da custódia 

cautelar, exige a lei processual penal a reunião de, ao menos, três 

requisitos, dois deles fixos e um, variável. São necessários: prova da 

materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pode ser a garantia 

da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal, ou 

para assegurar a aplicação da lei penal conforme previsão expressa do 

artigo 312 do Código de Processo Penal.Nesta linha de raciocínio, existem 

substratos fáticos a amparar a decretação de prisão preventiva. A prova 

da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria emergem do 

Termo de Declaração, boletim de ocorrência e o relatório acostado aos 

autos do Conselho do Tutelar.O crime é grave, dolosos e suas penas 

máximas prevista ultrapassam o limite de quatro anos estabelecido no 

inciso I do artigo 313 do CPP. Sabemos da existência do princípio 

constitucional da presunção de inocência, mas este não é absoluto. Não 

se pode assistir à implantação da desordem pública e o desprestígio da 

Polícia sem qualquer medida constritiva à liberdade.Ex positis, em 

consonância com o parecer ministerial, verifico a existência dos 

pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva elencados 

no Estatuto Processual Penal em seu artigo 312, qual seja o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, ao que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de 

Valter Silva Jorge, para garantia da ordem pública e para assegurar a 

aplicação da lei penal.Expeça-se mandado de prisão preventiva, 

observando-se as normas previstas na CNGC e encaminhando-se para a 

autoridade competente para o cumprimento.Comunique-se a Autoridade 

Policial.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 08 de novembro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71826 Nr: 79-23.2014.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEONIR GONÇALVES DOS SANTOS, 

Cpf: 00142173177, Rg: 26670810, Filiação: Ana dos Santos e Fernando 

Gonçalves dos Santos, data de nascimento: 17/02/1980, brasileiro(a), 

natural de Jardinopolis-SC, convivente, serrador, Telefone (66)9695-3407. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia ofertada no incurso do Artigo 217-A do 

Código Penal.

Despacho: Visto, etc.Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de 

CLEONIR GOLÇALVES DOS SANTOS, como incursos na sanção do artigo 

217-A, do Código Penal.CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado, responda à acusação, por 

escrito, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando 

as testemunhas pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de 

Processo Penal.O oficial deverá indagar o acusado se este possui 
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condição para contratar advogado, consignando expressamente sua 

resposta.Determino que sejam solicitadas informações sobre os 

antecedentes do acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e no Instituto Nacional de Identificação Criminal – INI. Comunique o 

recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, ao INFOSEG, bem como à Delegacia de 

Polícia local.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 13 de novembro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 71669 Nr: 1058-19.2013.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIANO FREITAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:12758/MT, Rafael Wasnieski - OAB:MT/15.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Severo de Lemos - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a petição de fls. 115/118, com 

fundamento no art. 534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84226 Nr: 1275-86.2018.811.0093

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA WASSMUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se, novamente, à Caixa Econômica Federal para informar, no prazo 

de 10 (dez) dias, eventual saldo positivo em Conta Corrente, Poupança 

e/ou Capital nº 8976-6 da Agência 3433, ou em outras contas existentes 

em nome da falecida Clécia Wassmuth.

Com as informações, voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85994 Nr: 2438-04.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE FATIMA VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA BERTOLDO, MARCELO MORENO 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a decisão que concedeu a gratuidade da justiça ou o 

parcelamento das custas e despesas judiciais ou recolhimento delas ao 

final do processo foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

É que a alegada hipossuficiência e/ou a impossibilidade financeira 

momentânea da parte autora não restou demonstrada, uma vez que não 

apresentou nenhum documento comprobatório, nem ao menos a 

declaração de hipossuficiência.

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que a gratuidade da justiça será concedido para 

aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos declaração de 

hipossuficiência, cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses e/ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência ou direito de parcelamento das custas e 

despesas processuais ou recolhimento ao final do processo.

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

De outro lado, ao distribuir a ação, compete ao interessado o imediato 

recolhimento das custas e despesas processuais, comprovar a 

impossibilidade de recolhimento daquelas no início da demanda ou 
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circunstância que reclame solução urgente, na forma do art. 82, “caput”, 

do NCPC, c.c. o art. 4º da Lei Estadual 7.603/01 e art. 456 da CNGC:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, 

incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.”

 “Art. 4º. À exceção das hipóteses legais, cabe às partes antecipar o 

pagamento dos valores previstos nesta lei, salvo autorização expressa do 

juiz, nos casos que reclamem solução urgente.”

 “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, EXCETO NOS 

CASOS EM QUE A PARTE DEMONSTRE INCAPACIDADE MOMENT NEA DO 

PAGAMENTO, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade 

no momento exigível.” (sem destaques no original).

Outrossim, tanto o Novo Código de Processo Civil quanto a CNGC 

preveem, unicamente, em caso de impossibilidade momentânea, o 

parcelamento de tais despesas, sem possibilidade de recolhimento 

derradeiro, por exceção das despesas processuais havidas no curso do 

processo, na dicção do art. 98, § 6º, do NCPC e art. 468, §§ 6º, 7º e 8º, da 

CNGC:

“§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.”

“§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

§ 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.”

Porém, como destacado no art. 456 da CNGC, compete à parte postulante 

não apenas alegar, mas DEMONSTRAR a incapacidade momentânea de 

pagamento das custas e despesas judiciais no início ou de uma só vez.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo poderá 

efetuar pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, desde já REVOGO o recolhimento das custas ao 

final do processo pleiteado pela parte autora, nos termos dos art. 82, 

“caput”, do NCPC e 456 da CNGC, devendo ela promover o recolhimento 

das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, no cancelamento da distribuição e de todos os 

demais atos praticados, consoante o art. 290 do NCPC e art. 248 da 

CNGC:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

“Art. 248. A falta de recolhimento das custas iniciais não impedirá o 

despacho pelo Juiz de plantão, devendo ser efetuado o recolhimento 

posteriormente, no prazo legal (artigo 290 do CPC), sob pena de 

cancelamento da distribuição e automática ineficácia da medida.”

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81731 Nr: 2241-83.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIR DE PAULA, ROSANE KLAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação retro, cite-se a parte executada no endereço 

indicado à fl. 68.

Intime-se a parte exequente para que proceda ao recolhimento da 

diligência dos oficiais de justiça.

Caso frutífera a tentativa de citação, cumpra-se no que couber a decisão 

de fl. 55/56.

De outro lado, caso inexitosa a diligência, vê-se que a execução está 

paralisada há mais de 01 (um) ano por inércia da parte credora ou pela 

não localização da parte devedora e de bens passíveis de constrição.

Assim, intime-se a parte exequente para dar providência efetiva à 

execução no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

nos termos dos arts. 580 e 581, ambos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, não sendo suficiente 

para este fim o mero pedido de vista, novo requerimento de suspensão, 

reiteração de pedido de bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e 

outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias.

Ressalta-se que eventual extinção não trará prejuízo à parte exequente, 

eis que será expedida certidão de crédito em seu favor sem cobrança de 

custas para sua expedição, a possibilitar a retomada da execução quando 

encontrado bens em nome do devedor passíveis de constrição, nos 

termos dos arts. 583, 584 e 587, todos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77443 Nr: 910-03.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora juntar aos autos 

as custas para o cumprimento de Cartas Precatórias, considerando que, 

em consulta nos Sistemas Infoseg e BacenJud, de fls.62/63 restaram 

positivas 03(três) endereços distintas da parte requerida para Citação, 

tendo em vista a Decisão de fls. 61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80028 Nr: 1200-81.2017.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Cuissi - 

OAB:OAB/MT 14.430-A, REGINA DA SILVA SOUZA - OAB:22876/O, 

Sidinei tadeu Cuissi - OAB:OAB/MS 17.252

 Certifico que, nesta data, procedi à distribuição da Carta Precatória 

e x p e d i d a  à s  f l s .  6 1  c o n f o r m e  c ó d i g o  d e  r a s t r e i o 

1000193-08.2020.8.11.0101 junto ao Juízo Deprecado. Em ato contínuo, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes interessadas para, querendo, 

acompanhar o cumprimento da missiva.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000256-91.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RAGAZI (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):
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FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000256-91.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NILZA RAGAZI 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE FELIZ NATAL Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer c.c. pedido de tutela de urgência para o fim de compelir o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Feliz Natal ao fornecimento do 

procedimento cirúrgico de cateterismo à paciente NILDA RAGAZI. 

Requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para exame do 

pedido de tutela de urgência (Num. 20606176 - Pág. 1), o qual sobreveio e 

foi acostado aos autos (Num. 21628429 - Pág. 2/3). Indeferiu-se a tutela 

de urgência (Num. 21968299 - Pág. 1/2) O Estado de Mato Grosso, em 

contestação, argumenta, preliminarmente, a ausência de interesse 

processual. No mérito, alega o dever de respeitar as leis orçamentárias e 

ressalta o princípio da reserva do possível e o comprometimento com a 

isonomia e o acesso universal à saúde. Diz ainda ser impertinente a 

aplicação da multa diária e os valores veiculados no presente feito, 

demandando a utilização da tabela do SUS como parâmetro e requerendo 

o julgamento improcedente do pedido (Num. 20711177 - Pág. 1/4). 

Impugnação à contestação acostada ao Num. 20774587 - Pág. 1/10. 

Devidamente citado, o Município de Feliz Natal deixou decorrer o prazo 

sem apresentar contestação. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar de 

ilegitimidade passiva A preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso 

resta prejudicada com o exame do mérito como se verá. II.2 - Da revelia O 

Município de Feliz Natal foi citado e deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação, razão pela qual lhe DECRETO A REVELIA, 

consoante o art. 344 do NCPC. Contudo, deixo de aplicar os seus efeitos 

por versar o litígio sobre direito indisponível, na dicção do art. 345, inciso II, 

do NCPC. II.3 - Do mérito Presentes as condições da ação e os 

pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, passa-se ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, do NCPC. No cerne, sabe-se que o direito à saúde vem 

observado, no âmbito internacional, na Declaração Universal de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas, no Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana de 

Direitos Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

além de outros documentos não menos importantes. No âmbito nacional, a 

saúde, além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia 

fundamental eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, 

além de princípio fundamental que constitui objeto prioritário do Estado de 

Mato Grosso, assegurada pelo salário mínimo, pelas normas trabalhistas, 

pela competência comum de cuidado, competência concorrente de 

legislação pelos entes da federação e pela competência particular dos 

Municípios, consoante o art. 7º, incisos IV e XXII, art. 23, inciso II, art. 24, 

inciso XII, art. 30, inciso VII, da CRFB/88, art. 3º, inciso III, da CEMT e art. 2º 

da Lei 8.080/90. E, para a consecução dela (saúde), concebeu-se a Lei 

8.080/90, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, que regula em 

todo o território nacional as ações e serviços de saúde, dispondo sobre 

as ações e os serviços prestados pelos três níveis da Federação no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Na espécie, no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), está inclusa a execução de 

ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, a teor do 

que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90: “Art. 6º 

Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS): I - a execução de ações: d) de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica;” Por isso que a saúde conta com seção exclusiva 

na Carta Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, Capítulo II – Da 

Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, com 

regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente a 

diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. A par disso, o que a espelhar a 

inteligência acima declinada, o investimento estatal em saúde deve ser no 

mínimo, em cada ano, de 15% (quinze por cento) da receita líquida para a 

União, de 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art, 157, a alínea “a” do 

inciso I e do inciso II do “caput” do art. 159, todos da CRFB/88 para os 

Estados e o Distrito Federal, e de 15% (quinze por cento) da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o 

art. 158 e a alínea “b” do inciso I do “caput” e o § 3º do art. 159, todos da 

CRFB/88 para os Municípios e o Distrito Federal, sob pena de intervenção 

– uma das medidas mais drásticas em estado de exceção – e de crime de 

responsabilidade, na inteligência do art. 34, inciso VII, alínea “e”, art. 35, 

inciso III, c.c. o art. 198, § 2º, incisos I, II e III, e § 3º, incisos I, II e III, da 

CRFB/88 c.c. o art. 6º e art. 7º da LC 141/12 e art. 164, § 13, inciso I, 

alínea “a”, da CEMT: “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a observância dos seguintes 

princípios constitucionais: e) aplicação do mínimo exigido da receita 

resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações 

e serviços públicos de saúde. Art. 35. O Estado não intervirá em seus 

Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde; Art. 198. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: § 2º A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da 

União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não 

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); II - no caso dos Estados e 

do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, 

alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei 

complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; II - 

os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 

Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 

progressiva redução das disparidades regionais; III - as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; Art. 6º Os Estados e o Distrito 

Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do 

inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, 

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. 

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, 

todos da Constituição Federal. Art. 164 Os projetos de lei relativos ao 

plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, sendo 

aprovados por maioria absoluta dos seus membros. § 13 Para fins do 

disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo, a execução da programação 

orçamentária das emendas parlamentares será: I - aplicada, SOB PENA DE 

IMPLICAR EM CRIME DE RESPONSABILIDADE, nas seguintes áreas e nos 

respectivos percentuais mínimos: a) 12% para a saúde;” (sem destaques 

no original). No respeitante, a par da divisão de competências 

constitucionais, da forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente do Sistema Único de Saúde, a 

obrigação é solidária entre os entes da federação, o que explícito na Carta 

Magna, como visto, sendo esta a mesma interpretação do Supremo 

Tribunal Federal no RE 855.178, em sede de repercussão geral: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). De outro lado, sob a 

ótica do cidadão, a saúde é direito público subjetivo e, assim, constitui-se 
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como dever do Estado a sua efetiva prestação e, em caso de negativa ou 

oferta irregular, possível a imputação de improbidade administrativa por 

aparente violação da legalidade, na dicção do art. 196 da CRFB/88 c.c. o 

art. 2º, “caput” e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 11, “caput”, da Lei 8.429/92: 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” “Art. 2º A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” 

Ademais, é competência material comum e legislativa concorrente da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o cuidado com a 

saúde, conforme disposição dos arts. 23, inciso II e 24, inciso XII, da 

CRFB/88: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, 

da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; Art. 24. 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: XII - previdência social, proteção e defesa da 

saúde;” Não obstante o repertório de direitos acima elencado, a presente 

situação é endêmica em todo o país, a judicialização de demandas de 

saúde perante o Poder Judiciário com a consequente intervenção no 

Poder Executivo para a consecução daqueles direitos. E tal prática é 

extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria coletividade, o que a 

frustrar qualquer política pública planejada, articulada e programada, 

porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao fornecimento de 

procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas vezes não 

contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, alguns deles até 

de eficiência não comprovada. É certo que o cidadão não pode ficar 

desassistido, mormente quando o ordenamento jurídico lhe assegura a 

assistência à saúde como direito e garantia fundamental. Mas, de outro 

lado, também é certo que o ingresso ao Sistema de Saúde, mediante o 

manejo de medidas judiciais, é prerrogativa oportunizada à pequena 

parcela da população, ainda que por meio da Defensoria Pública ou do 

Ministério Público, o que a propiciar a vantagem de alguns em detrimento 

da maioria. Não por outro motivo, o Supremo Tribunal Federal, nos 

Recursos Extraordinários 566471 e 657718, com repercussão geral 

reconhecida, está prestes a julgar a questão do fornecimento pelo Estado 

de medicamentos de alto custo não disponíveis na lista do Sistema Único 

de Saúde e de medicamentos não registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Na prática, a questão é tormentosa e para que não 

haja mais prejuízos ou injustiças, quer para o(a)(s) postulante(s), quer 

para a sociedade, deve-se seguir, em casos ordinários, como o aqui 

analisado, a política pública estatuída pelo SUS, em que não há qualquer 

dúvida sobre a obrigação do Estado. De fato, como bem ponderou o 

Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há sistema de saúde que possa 

resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente de 

seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos pelo Estado a todas 

as pessoas”. Malgrado a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico 

pleiteado, demonstrado que está nos exames laboratoriais, laudos, 

atestados e documentos médicos juntados, verificada a patologia que 

acomete a parte autora, observa(m)-se que o(s) procedimento(s) 

cirúrgico(s) buscado(s) sequer fora(m) pleiteado(s) administrativamente, 

em conformidade com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (Num. 

21628429 - Pág. 2/3): “Assim não encontramos nos documentos enviados 

dados que permitam afirmar que se trata de necessidade da realização de 

exame em regime de urgência e emergência bem como para que se afirme 

que houve negativa de fornecimento do tratamento pelo SUS já que não se 

comprova a solicitação pelas vias administrativas já que o procedimento 

tem cobertura pelo SUS contemplado na tabela SIGTAP.” (sic- sem 

destaques no original). Logo, deverá(ão) o(a)(s) interessado(a)(s) dar 

entrada no pedido administrativo perante o órgão de saúde competente 

para só então, em caso de não atendimento, ingressar novamente com a 

medida judicial, em tudo observado o Enunciado nº 3 da I Jornada de 

Direito da Saúde e o art. 1.311, “caput” e parágrafo único, da CNGC: 

“ENUNCIADO N.º 3 Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar 

sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária.” “Art. 1.311. Conforme o Enunciado nº 3 aprovado na I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de 

maio de 2014, recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre a 

disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária. Parágrafo único. Devido ao ajuizamento de ações que 

versam sobre tratamento de alto custo, mas fornecidos 

administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde –, de forma 

gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse 

processual, verificar a documentação que comprove ter o autor realizado 

o pedido administrativo.” Assim, a petição inicial é indeferida por ausência 

de interesse de agir, porquanto não há notícia de negativa no fornecimento 

do(s) procedimento cirúrgico demandado(s) à parte autora por parte do 

poder público. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fulcro no 

art. 485, inciso VI, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de condenar 

a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, na 

autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 8.078/90 e art. 3º, 

inciso IV, da Lei Estadual 7.603/01. Cientifique-se o Ministério Público. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Com o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000196-21.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELFRIDA WEISS (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000196-21.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MARIA SELFRIDA WEISS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO RÉU: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA, proposta 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em 

substituição processual de MARIA SELFRIDA WEISS, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICIPIO DE FELIZ NATAL/MT, todos 

devidamente qualificados nos autos. Manifestação ministerial de id. 

24800947, pugnando pela extinção do feito, tendo em vista que a parte 

autora mesmo informada deixou de fornecer o respectivo laudo médico. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para haver o exercício válido do direito de ação, é necessário o 

preenchimento dos pressupostos processuais e as condições da ação. 

Sendo assim, analisando detidamente os autos, verifico ausentes tais 

requisitos. Desta maneira, tendo em vista que a presente demanda não 

mais preenche os requisitos autorizadores para o prosseguimento da 

ação, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VI, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal/MT, 18 de março de 2020.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000035-11.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Rosana Dias (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - 036.375.599-35 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU)

Outros Interessados:
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Secretaria Municipal de Saúde de Feliz Natal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000035-11.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROSANA DIAS PROCURADOR: JULIANO BERTICELLI RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE FELIZ NATAL VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

DE DEPENDENTE QUÍMICO DE DROGAS ILÍCITAS, proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em substituição 

processual de ROSANA DIAS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICIPIO DE FELIZ NATAL/MT, todos devidamente qualificados nos 

autos. Certidão em anexo de id. 24775283, percebe-se que as tentativas 

de contato com a requerente, restaram infrutíferas. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Para haver 

o exercício válido do direito de ação, é necessário o preenchimento dos 

pressupostos processuais e as condições da ação. Sendo assim, 

analisando detidamente os autos, verifico ausentes tais requisitos. Desta 

maneira, tendo em vista que a presente demanda não mais preenche os 

requisitos autorizadores para o prosseguimento da ação, JULGO EXTINTO 

O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 

NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz 

Natal/MT, 18 de março de 2020.
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Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000355-61.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE FELIZ NATAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA 

DE DEPENDENTE QUÍMICO DE DROGAS ILÍCTAS com Tutela de urgência, 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, representando os 

interesses de ROGÉRIO BARBOSA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL (MT), todos qualificados nos 

autos. Citado, o requerido Município apresentou contestação (Id: 

23672515). Instado, o Ministério Público requereu a extinção do feito pela 

falta de interesse de agir, tendo em vista que Rogério Barbosa está 

realizando tratamentos alternativos à internação, conforme ofício nº 

608/2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Feliz Natal (Id: 25971433). É 

O RELATÓRIO. DECIDO. O prosseguimento do feito constitui providência 

inócua, eis que, compulsando os autos, verifico que o favorecido Rogério 

está fazendo tratamentos com psiquiatras e psicólogos da secretaria de 

saúde do Município de Feliz Natal, ocorrendo, portanto, a falta de interesse 

de agir pela perda superveniente do objeto. Diante do exposto, em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, em virtude da ausência de uma das condições da ação 

(interesse de agir) pela perda do objeto. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do benefício da justiça gratuita. Sentença não 

sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496,§ 4º, do CPC/2015. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Feliz Natal/MT, 18 de março de 2020.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-94.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

RUI WITECK (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000314-94.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

RUI WITECK, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE FELIZ NATAL VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA, proposta pelo 

Ministério Público em substituição processual de RUI WITEK, visando à 

realização do procedimento cirúrgico HIDROCELECTOMIA. Manifestação 

ministerial (id. 24885949) requerendo a extinção do feito, ante a 

informação contida na certidão de id. 24849644. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a questão posta em juízo houve a 

perda do objeto. Isto porque, considerando a manifestação ministerial de 

id. 24885949, bem como o teor da certidão de id. 24849644, verifico que 

não mais subsiste motivo para o prosseguimento do feito. Sendo assim, 

JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VI, do NCPC. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal/MT, 18 de 

março de 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000329-63.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

JOSE AUGUSTO PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE FELIZ NATAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIO DE PRECEITO COMINATÓRIO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA ajuizada 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na condição de substituto 

processual de JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, para determinar que o Estado 

requerido cumpra a obrigação de fornecer ao paciente o tratamento de 

Oxigenoterapia Hiperbárica, bem como para que o Município realize o 

transporte necessário ao paciente. Foi determinada a remessa dos autos 

ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), o qual apresentou parecer às fls. 

53/59 (id: 22650804). Decisão judicial deferindo o pedido de antecipação 

de tutela (id: 22950340). Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, e, 

no mérito, aduz que os pedidos infringem os princípios orçamentários, da 

reserva do possível, bem como compromete a isonomia e acesso 

universal à saúde. Alega, ainda, que é impertinente a aplicação de multa 

diária. Assim, requer a total improcedência da demanda (Id: 24342848). O 

Município requerido, por sua vez, ofereceu contestação arguindo, 

preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, requereu a 

improcedência dos pedidos. (id: 24562295). O Ministério Público impugnou 

a contestação em todos os seus termos e requereu o julgamento 

antecipado do pedido (id: 20774550). É o breve relatório. Decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. I – DA PRELIMINAR I.I - DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPO DE FELIZ NATAL/MT: No que toca à 

arguição de ilegitimidade passiva do requerido Município de Feliz Natal/MT, 

verifico que tal argumento não merece prosperar. Explico. O Município 

requerido sustentou a sua tese sob o argumento de que aos municípios 

compete apenas a atenção básica de saúde, ficando a cargo do Estado e 

da União os procedimentos de alto custo e alta complexidade, razão 

porque indevida a sua inclusão no polo passivo da demanda. Assim, em 
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que pese as alegações do Município, a sua responsabilidade é solidária, 

haja vista que os entes federativos possuem o dever e comprometimento 

de atender às condições básicas para a subsistência e saúde humana e, 

acaso se furte, necessária a imposição jurisdicional para que tal mister 

seja alcançado, a fim de amparar os cidadãos. Nesse sentido: “REMESSA 

NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA BARIÁTRICA – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO 

GROSSO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – 

FILA DE ESPERA SEM PREVISÃO DE ATENDIMENTO – OMISSÃO DO 

PODER PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA A EFETIVIDADE DA 

NORMA CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – 

INAPLICABILIDADE – PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA – REGULAÇÃO DE PACIENTES FUTUROS – PRAZO 

EXÍGUO – AMPLIAÇÃO– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – 

RECURSOS PREJUDICADOS. O tratamento médico se insere no rol dos 

deveres do Estado, como responsabilidade solidária dos entes federados, 

de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, 

isoladamente, ou conjuntamente. O art. 196 da Constituição Federal, 

consolidou a saúde como direito de todos e dever do Estado, instituindo, 

ainda, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. A ação promovida pelo Parquet na 

primeira instância tem por escopo a prestação satisfatória de um serviço 

afeto à saúde pública, consistente na realização de cirurgia de 

gastroplastia, também chamada de bariátrica, aos assistidos que 

encontram-se aguardando por um longo período em fila de espera, de 

modo que se faz necessária a intervenção judicial, para garanti-lo 

dignamente.(...).” (Apelação / Remessa Necessária 145785/2015, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 

19/06/2018). Com essas considerações, AFASTO a preliminar. I.II 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELO ESTADO: Conforme é 

sabido, a saúde constitui direito de todo cidadão e dever do Estado, em 

consonância com o que dispõe o texto Constitucional, englobando o 

fornecimento de medicamentos e tratamentos de alto custo a pacientes 

que não possuem condições financeiras de arcar com estas despesas. 

Neste viés, uma vez demonstrada a negativa do Estado em prestar 

tratamento necessário ao indivíduo, resta evidenciado o interesse de agir, 

que se consolida na necessidade da parte autora vir a juízo pleitear o que 

lhe é de direito. Assim, incabível o acolhimento da preambular da falta de 

interesse de agir arguida pelo Estado requerido, haja vista que os 

pressupostos de conveniência para a propositura desta demanda 

restaram devidamente preenchidos. Rejeito a preliminar ventilada. II – DO 

MÉRITO Consigno que o processo está em ordem, não havendo nulidades 

ou preliminares a serem sanadas ou resolvidas. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Oportuno consignar que 

a saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Constituição 

da República Federativa do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e 

econômicas, sendo que o Poder Público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. É de se 

registrar que o direito à saúde inclui a obrigação de o Pode Público custear 

cirurgias, bem como o de fornecer medicamentos e demais meios 

indispensáveis ao tratamento de portadores de moléstias graves, 

notadamente quando há demonstração da hipossuficiência dessas 

pessoas, entendimento este que decorre do dever Estatal à prestação da 

saúde de forma universal e igualitariamente. Nesse sentido, trilha a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão 

vejamos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA 

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – 

DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – URGÊNCIA E NECESSIDADE 

COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

MEIO COERCITIVO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – 

AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – VERIFICAÇÃO DO 

PAGAMENTO, EM DUPLICIDADE, PARA O HOSPITAL PRIVADO QUE 

REALIZOU A CIRURGIA – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES, SE CONSTATADA A DUPLICIDADE DE 

PAGAMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição 

Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 

indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.(...) (TJMT. 

ReeNec 2146/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, 

Publicado no DJE 06/04/2018). Dessume-se, portanto, que a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 alocou a saúde no “status” de 

direito social e, como tal, deve ser protegida e garantida pelo Estado. Não 

menos importante, o direito social, dentre os direitos fundamentais, se 

notabiliza pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que o 

indivíduo originariamente privado dos direitos fundamentais, que lhe é 

imanente, teria nos direitos sociais elencados na Constituição Federal o 

meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, os ditos 

direitos sociais, pertencentes à segunda geração dos direitos 

fundamentais, visam nada mais nada menos do que a igualdade entre os 

homens. Logo, além do direito social garantido pela Constituição Federal de 

1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei nº 8.080/90, que 

imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao 

pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação”. Para corroborar o raciocínio exposto acima, convém citar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) O direito à percepção 

de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição 

Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), 

competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado 

(art. 23, inciso II), bem como a organização da seguridade social, 

garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento”. (art. 194, 

parágrafo único, I) . (...)” Por oportuno, insta consignar que o Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, já que o Sistema 

Único de Saúde é composto pelos referidos entes públicos, é de se 

reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de 

qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços 

públicos de saúde prestados à população. Neste sentido, entende o 

Tribunal de Justiça do Estado de mato Grosso, senão vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO– SENTENÇA ILÍQUIDA – 

APLICAÇÃO DA SÚMULA STJ 490 – APLICAÇÃO DO CPC/2015 – 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 - AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO MÉDICO CLÍNICO DE ‘ABLAÇÃO COM RADIOFREQUÊNCIA’ 

PARA COMBATER ARRITMIA CARDÍACA - PACIENTE CARDIOPATA - 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – 

DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) CONFORME ART. 196 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA LC Nº 8.080/1990 - 

APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO 

GERAL NO RE 855178 RG - CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 

DO STJ – ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DO RECURSO REPETITIVO RESP 

1.108.013/RJ – RECURSO RECEBIDO, CONHECIDO E PROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. PRECEDENTES TJMT. 

1. “Conforme a jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único 

de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/12/2013). (...).” (STJ, 

SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro Herman Benjamin, REsp 1692336/SP, 

julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017). Precedentes TJMT. (...). 

(Apelação / Remessa Necessária 130576/2016, DRA. FLAVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018). Dessa 

forma, a competência para a promoção da saúde seria repartida pelos 

entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, 

que estabelece normas gerais sobre o SUS. Não obstante, cumpre 

asseverar que a intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 
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1º, inciso III, Constituição Federal), não ocasiona violação do Princípio da 

Harmonia e Independência entre os Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. No 

caso vertente, o paciente necessitava da realização de procedimento com 

oxigenoterapia hiperbárica. O requerente não possuía condições 

financeiras de arcar com as despesas do referido procedimento, de modo 

que, pela urgência do pedido e direito à saúde do requerente, a tutela 

provisória foi deferida. Outrossim, conforme o parecer do NAT, 

especificamente às fls. 58, o tratamento é disponibilizado pelo SUS e deve 

ser feito com brevidade, a fim de diminuir o padecimento do requerente. 

Finalmente, segundo o Relatório Social nº 09/2019, o paciente só não está 

regulado porque a servidora Andrea, da Central Estadual de Regulação, 

esclareceu que o pedido não é inserido no sistema, mas colocado em uma 

pasta aguardando ser chamado (Num. 22043964 - Pág. 7). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para DETERMINAR que os ESTADO DE MATO 

GROSSO disponibilize o procedimento de oxigenoterapia hiperbárica, no 

prazo 30 dias, em favor do paciente JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, bem como 

o MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL disponibilize o transporte necessário ao 

paciente, tornando definitiva a liminar outrora deferida (Id: 22950340). 

Isento de custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo. CIÊNCIA ao Ministério Público. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Feliz Natal/MT, 18 de março de 2020.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78429 Nr: 82-70.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DE SOUZA BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEITON DE SOUZA BENEDITO, Cpf: 

03087681164, Rg: 21393796, Filiação: Aparecido Tadeu Benedito e 

Terezinha Alves Sousa, data de nascimento: 26/08/1986, brasileiro(a), 

natural de Parauapebas-PA, casado(a), mecânico, Telefone 

(66)99674-4950. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO PENAL movida pelo Ministério Público 

em face de CLEITON DE SOUZA BENEDITO, pela pratica, ao menos em 

tese, das condutas capituladas nos artigos 330 do Código Penal, 309 da 

Lei 9.503/1997 e 28 da Lei 11.343/2006.

Despacho: Vistos, etc.Diante das tentativas de citação do denunciado, as 

quais restaram infrutíferas, conforme certidão (fls. 47), Acolho cota 

ministerial de fls. 52 e nos termos do art. 363, §1º do CPP, defiro a Citação 

por Edital do denunciado, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e fixação 

do edital no mural deste fórum.Decorrido o prazo, o qual deverá ser 

certificado pelo Gestor, sem apresentação de Contestação, e em respeito 

aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe seja 

nomeado curador especial em seu favor, razão pela qual desde já nomeio 

Dr. Guilherme Calvo Cavalcante, regularmente inscrito na OAB/MT sob o nº 

24542/A, ao qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-o das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.Ressalto que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.Após, com a 

manifestação do curador nomeado, intime-se a parte autora para se 

manifestar no prazo legal.Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeberson Teles de 

Abreu, digitei.

Feliz Natal, 11 de novembro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47228 Nr: 100-09.2008.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS SANDRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ERICO TELLES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, ELIANE 

FRUTO - OAB:10.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se 

os herdeiros do falecido constantes na certidão de óbito são todos 

capazes (fl.89 verso), uma vez que vedado o espólio com interesse de 

incapaz figurar como parte em feito do Juizado Especial, nos termos do 

Enunciado 148 do FONAJE:

Enunciado 148 do FONAJE: “Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio 

pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis.”

Assim, informado pela parte autora a inexistência de herdeiros incapazes, 

SUSPENDO o feito por 60 (sessenta) dias e DETERMINO seja a parte 

autora intimada para, no mesmo prazo, proceder à indicação e citação do 

espólio, sucessor e/ou herdeiros da parte falecida, nos termos do art. 313, 

inciso I, e § 2º, inciso I, c.c. o art. 689, todos do NCPC.

De outro lado, caso existente herdeiros incapazes, voltem-me os autos 

conclusos.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000074-89.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 16/06/2020, às 12:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001222-72.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. K. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte requerida, através de sua Advogada 

Dra. FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB: MT25440/O acerca da 

Decisão prolatada nos autos - ID 26041270, bem como, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 12/05/2020, às 14:33 horas, 

na qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000273-48.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS SOARES MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

ARLINDO JOSE VOGEL OAB - MT5360/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, acerca da Sentença prolatada 

nos autos - ID 30197010.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000091-28.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANO DE CAMARGO OAB - SP128688 (ADVOGADO(A))

FABIO ANDRE FADIGA OAB - SP139961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

JUÍZO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT (DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento da Carta 

Precatória.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001332-71.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

E. DAMO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001316-20.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA TAFARELO OAB - MT26457/O (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSOM AZEVEDO DIONATO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000005-57.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAISON LEITE GOMES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio da advogada Dra. ROSANGELA DA 

ROSA CORREA OAB: MT16308-A, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000179-66.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. 

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB: MT14258-S para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-51.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILTON PRIMO ANIZELLI (EXECUTADO)

RICARDO FERREIRA PRIMO (EXECUTADO)

ELEN FERNANDA RICARDO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111083 Nr: 3497-79.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Josefina Vieira, Rildo Vieira, Eder Vieira, Juliomar 

Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:22.222-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11.660/O/OAB-MT

 Defiro o petitório de folhas 115, proceda-se com a transferência dos 

valores para conta indicada às folhas 115.

Intime-se a parte requerida para promover o pagamento das custas 

remanescente, no prazo de 05 dias.

Após, inexistindo requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111083 Nr: 3497-79.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Josefina Vieira, Rildo Vieira, Eder Vieira, Juliomar 

Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 
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Nunes - OAB:22.222-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11.660/O/OAB-MT

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 737,66 

(setecentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 421,59 (quatrocentos e vinte e 

um reais e cinquenta e nove centavos) para recolhimento de custas e R$ 

316,08 (trezentos e dezesseis reais e oito centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos Cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118533 Nr: 4469-15.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecconi e Bussolaro LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Claudia Picoloto, Marco Antonio de Souza 

Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 11.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante análise aos fólios, verifico que a parte requerida não foi 

citada, conforme avisos de recebimento de fls. 85/86. Nesta senda, 

intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o 

endereço dos requeridos ou manifeste-se quanto a forma de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção deste processo.

Cumpra-se, após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 100752 Nr: 1867-22.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG-Produtos Agropecuários LTDA, Adriana Segalotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaximenes Ramos 

Fazenda - OAB:46202, Andrea Finger Costa - OAB:30.967, Fabiano 

Dilli - OAB:69.743, FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - OAB:18.660 

OAB/RS, Hackmann, Costa & Advogados Associados - OAB:, 

Luciano Dilli - OAB:58.793, Rejane Hackmann Rodrigues - 

OAB:19.234, Rodrigo de Marchi Calazans - OAB:75.637

 Considerando que as partes iniciaram tratativas no sentido de pôr fim à 

demanda, conforme noticiado à fl. 142-v, determino a intimação das partes 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem quanto ao interesse na 

autocomposição.

Não havendo mútuo interesse, o procedimento retomará seu rumo para o 

julgamento.

Findo o lapso temporal acima fixado, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 96681 Nr: 3276-67.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Segalotto, Daiane Rodrigues Santos, Rafael 

Rebelo Brandeleiro, Verinaldo do Nascimento Alves, Andreia Cristina 

Tavares de Melo de Freitas, Gabriel Rebelo Brandeleiro, RG-Produtos 

Agropecuários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18.660 OAB/RS

 Considerando que as partes iniciaram tratativas no sentido de pôr fim à 

demanda, conforme noticiado à fl. 213-v, determino a intimação das partes 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem quanto ao interesse na 

autocomposição.

Não havendo mútuo interesse, o procedimento retomará seu rumo para o 

julgamento.

Findo o lapso temporal acima fixado, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 116848 Nr: 3414-29.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO LAURENCIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Neves de carvalho - OAB: 

14.432/OAB-MT, Kássio Roberto Pereira - OAB:12.691-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor da manifestação de fls. 210/210-v, visando elidir o 

pronunciamento de decisão surpresa, nos termos do art. 10, do CPC, 

determino a intimação da parte requerente para manifestação no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30708 Nr: 2171-36.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adervaldo Pereira Pardinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Brasileira de Construções Ltda - EBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo Soriano Wolf - 

OAB:MT/11900

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena 

de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80233 Nr: 2056-73.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELINA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a apresentar as 

contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82844 Nr: 2178-52.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE TEREZINHA DARSIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a apresentar as 

contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95714 Nr: 2717-13.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidio Pinheiro de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:OAB/MT 14994-A

 Intimação da parte requerente, para manifestar sobre o cumprimento das 

obrigações pela requerida de fls.128/129 no prazo de dez (10 )dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107883 Nr: 1756-04.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Campeol, DEIVISON LUIZ CAMPEOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte embargada, 

para manifestação em relação aos embargos de declaração de fls. 52/53 

no prazo legal..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119127 Nr: 4883-13.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DOS SANTOS VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allyson Araujo Menezes - 

OAB:24511/OAB-MT, Felipe Andres Acevedo Ibañez - OAB:22131/A, 

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:18879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora da decisão que segue parcial: "Trata-se de 

ação de busca e apreensão. Mandado de citação expedido pela secretaria 

do juízo, antes de fazer os autos conclusos para apreciação do mérito do 

pedido de busca e apreensão. Bem apreendido. Relatei. Tendo em vista 

que o mandado de busca e apreensão foi expedido pela Secretaria do 

Juízo sem que houvesse qualquer determinação neste sentido, DECLARO 

a NULIDADE do mandado n. 11956 (fls. 27). Extraia-se cópia integral do 

presente feito e encaminhe-se à Direção do Foro para apuração de 

eventual falta disciplinar. Restitua-se IMEDIATAMENTE o veículo 

irregularmente apreendido ao demandado."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119286 Nr: 4971-51.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CONCEICAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA MARIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raniele Ferreira Santos 

Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte embargada a apresentar as 

contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121924 Nr: 923-15.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775/OAB-MT

 Intimação das partes acerca do cancelamento da audiência, designada na 

decisão retro, conforme Portaria Conjunta nº 247/2020, publicada em 

16/03/2020 que estabelece, em caráter temporário, medidas de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário (Primeira e Segunda Instâncias).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127452 Nr: 4020-23.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO 

NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bili Pereira Fernandes, Gelson Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Calinoski Junior - 

OAB:18.658-OAB/MT, Maria Deuzamar Ferreira Nunes - 

OAB:22.222-OAB/MT

 Intimação das partes acerca do cancelamento da audiência, designada na 

decisão retro, conforme Portaria Conjunta nº 247/2020, publicada em 

16/03/2020 que estabelece, em caráter temporário, medidas de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário (Primeira e Segunda Instâncias).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127618 Nr: 4100-84.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO 

NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Donizetti Fortunato Filho, Katia Sandra 

Quaresma Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Intimação das partes acerca do cancelamento da audiência, designada na 

decisão retro, conforme Portaria Conjunta nº 247/2020, publicada em 

16/03/2020 que estabelece, em caráter temporário, medidas de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário (Primeira e Segunda Instâncias).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128322 Nr: 135-64.2020.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO 

NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Minetto Junior, Welington da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Intimação das partes acerca do cancelamento da audiência, designada na 

decisão retro, conforme Portaria Conjunta nº 247/2020, publicada em 

16/03/2020 que estabelece, em caráter temporário, medidas de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário (Primeira e Segunda Instâncias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102261 Nr: 2802-62.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Roque Hanauer, Maria Ivaneide Dantas 

Soares Hanauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) MAURO PAULO GALERA 

MARI, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de 

extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103213 Nr: 3393-24.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISON LUIZ CAMPEOL, Tereza Campeol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para 

manifestação em relação a Impugnação de fls. 43/87, no prazo legal..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106583 Nr: 1047-66.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Clemente Duarte, NILTON DE FRANÇA DIAS, 

MARTA LUCIA DUARTE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaria - OAB:OAB/MT 20495/A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte embargante, 

para manifestação em relação a impugnação de fls. 38/50 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109645 Nr: 2726-04.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza Costa de Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062/MT

 certifico que que a parte Autora intimação não apresentou recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118750 Nr: 4599-05.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joze do Carmo Rosa Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coopeativa de credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense-Sicredi Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte embargante, 

para manifestação em relação a impugnação aos embargos à execução 

de fls. 20/30 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119500 Nr: 5105-78.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a apresentar as 

contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33404 Nr: 2310-51.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Ledesma Gamarra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para manifestar a cerca do cálculo 

apresentado as fls. 167 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33482 Nr: 2384-08.2008.811.0087

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Schell

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO FERREIRA BACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA - OAB:10488/MT, Rubem Mauro Vandoni de 

Moura - OAB:12627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidinei Pereto - OAB:OAB/MT 

8776

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 3.325,70 (três 

mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 1.662,85 (um mil, seiscentos e sessenta 

e dois reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento de custas e R$ 

1.662,85 (um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36030 Nr: 2140-45.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Charava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para dar prosseguimento ao feito no prazo 
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legal, sob pena de ser enviado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39329 Nr: 1530-43.2010.811.0087

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Francisco da Costa (de cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestação em relação ao pedido de fls. 120/121 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39634 Nr: 1835-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzimar Rocha Carlos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Eletricas Matogrossense S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997/OAB-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - 

OAB:299.951/OAB-SP

 DECURSO DE PRAZO – CUSTAS PROCESSUAIS

Certifico para os devidos fins que, apesar da parte haver sido 

devidamente intimada através de seu advogado, via DJE nº 10672, de 

06/02/2020 e publicado no dia 07/02/2020, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39888 Nr: 2089-97.2010.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN TADEU MEIRA DE BAIRROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando de Morais Alves, Josefa Rabela Abreu 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Enédia Maria Albuquerque Melo 

Medeiros, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena 

de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40382 Nr: 2584-44.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS AREND DOS SANTOS, ALINE AREND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para 

manifestação em relação ao pedido de fls. 157vº., no prazo legal..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80968 Nr: 302-62.2012.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGÁ VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COZER LAMINADORA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDERIO - 

OAB:OAB/PR 40.321, FABIO LUIZ ANTONIO - OAB:OAB/PR 31.149, 

JULIO CESAR DA ROCHA - OAB:46378/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) EDUARDO DESIDERIO

FABIO LUIZ ANTONIO

JULIO CESAR DA ROCHA, para que providencie junto aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81942 Nr: 1276-02.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemair Aparecida Marcondes de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, a apresentar as 

contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83645 Nr: 2981-35.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELIA DOS SANTOS ALMEIDA, Vinicius Elias Santos 

de Almeida, Diogenes da Silva de Almeida, Evellin Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGURO E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26.417 

A

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, a apresentar as 

contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87392 Nr: 719-44.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Clemente Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte embargada, 

para manifestação em relação ao embargos de declaração de fls. 63/64 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 88351 Nr: 1499-81.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Vitoria Dociati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sky Brasil Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/OAB/MT, Diego Jose da 

Silva - OAB:10030

 DECURSO DE PRAZO – CUSTAS PROCESSUAIS

Certifico para os devidos fins que, apesar da parte haver sido 

devidamente intimada através de seu advogado, via DJE nº 10671, de 

05/02/2020 e publicado no dia 06/02/2020, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 35332 Nr: 1452-83.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serras & Ferramentas Nortão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Tadeu Dal Agnol - 

OAB:10843-A/MT, Romualdo Jose Zalevski - OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 Vistos etc.

1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 37057 Nr: 3126-96.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fulvio Michael de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DADONA BATISTA - 

OAB:23272/O, Enzo Rangel de Mendonça Medeiros - OAB:10.746MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342

 Vistos etc.

1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92710 Nr: 1081-12.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Aparecida Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HALFF HOFFMANN, 

para devolução dos autos nº 1081-12.2015.811.0087, Protocolo 92710, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 94722 Nr: 2135-13.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO TOMITAO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - OAB:OAB-PR 

56.918

 Vistos etc.

Considerando que os embargos aclaratórios possuem o condão de 

modificar a decisão proferida, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

determino a intimação da parte contrária para manifestação no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 95394 Nr: 2567-32.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Contreras, Rosalina Penasso de Biazzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito do estado 

de Mato Grosso (DETRAN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O

 Não consta a intimação pessoal da autarquia estaudal ré, pelo que 

intime-se pessoalmente da decisão de fls. 92-93.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 96218 Nr: 3017-72.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waneria de Melo Gelio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a decisão de fl. 156, em virtude do princípio da não 

surpresa, reabro o prazo requerido à fl.157, visto que o ente público 

poderia não ter apelado confiando na remessa necessária determinada na 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 101749 Nr: 2426-76.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Bonacolsi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cooperativo Sicredi S.A., Mapfre - Vera 

Cruz Seguradora S/A, Corretora de Seguros Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013A/MT

 Vistos etc.

Considerando que os embargos aclaratórios possuem o condão de 

modificar a decisão proferida, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

determino a intimação da parte contrária para manifestação no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 104025 Nr: 4023-80.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Roman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Vistos etc.

Considerando que os embargos aclaratórios possuem o condão de 

modificar a decisão proferida, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

determino a intimação da parte contrária para manifestação no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 104179 Nr: 4137-19.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Cristina Lavratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Vistos etc.

Considerando que os embargos aclaratórios possuem o condão de 

modificar a decisão proferida, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

determino a intimação da parte contrária para manifestação no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 111518 Nr: 3762-81.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fl. 45, uma vez que eventual saldo devedor haverá de 

ser apurado mediante liquidação por arbitramento, sendo necessária 

perícia contábil, pelo que descabida a remessa ao Juizado Especial.

Intime-se a parte autora para dar cumprimento à certidão de fl. 41, em 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 119646 Nr: 5196-71.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cidmar Sonego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Maria do Carmo - 

OAB:24062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botofi - 

OAB:12903 MT,  Renato Chagas Corrêa da Si lva - 

OAB:8184-A-OAB/MT

 Vistos.A devida análise do mérito da postulação impõe a realização de 

perícia médica para enquadrar o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) 

sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e 

tabela anexa, providência que, se não efetivada, pode até mesmo ensejar 

a nulidade do julgamento.Com isso, considerando que causas desta 

natureza são frequentes, numerosas são as nomeações de médicos 

peritos para a elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são 

requeridas pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, 

ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado 

o dever de arcar com os honorários periciais, que somente serão pagos 

após o ajuizamento de competente ação contra o Estado de Mato Grosso 

(art. 507, §3º, da CNGC).Como resultado, nesta urbe, há histórica e 

severa escassez de profissionais que aceitam as nomeações judiciais, 

inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e 

causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da tutela de mérito, 

não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada às regras 

fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local.Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus 

da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à 

seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada, 

[...]Para tanto, determino:1 – Nomeio a perita Dra. Maíra Atallah Monreal 

Lentisco, para a realização da perícia médica necessária.2 - Ademais, 

ante a imensa dificuldade em obter o aceite na presente Comarca de 

médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, e 

dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os honorários periciais 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 119796 Nr: 5273-80.2018.811.0087
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS FERNANDES BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA BORGES SANTOS - 

OAB:23940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese requerimento de justiça gratuita, não há declaração de 

hipossuficiência nos autos, pelo que intime-se a parte autora para juntar 

referido documento, no prazo de quinze dias, sob pena de inferimento da 

gratuidade da justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126687 Nr: 3753-51.2019.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Souza - Espólio, Luzinete Aparecida 

Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete de Jesus Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se decisão de fl. 23.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 105970 Nr: 698-63.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Cezar Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMO GNOATTO - 

OAB:4941/MT

 Vistos etc.

Considerando que os embargos aclaratórios possuem o condão de 

modificar a decisão proferida, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

determino a intimação da parte contrária para manifestação no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 128329 Nr: 141-71.2020.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Richard Damasceno Ferreira Lage

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de Justiça Gratuita formulado pela parte autora, 

Delegado de Polícia Estadual, com remuneração substanciosa, consoante 

consulta ao Portal da Transparência, aliado ao fato de ser defendido por 

advogado particular, não havendo qualquer indicativo de hipossuficiência.

Ademais, sequer foi acostada à inicial a declaração de hipossuficiência.

Intime-se a parte autora para o recolhimento das custas, em quinze dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Com o pagamento das custas, apense-se aos autos CI 87567 e 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20528 Nr: 1224-84.2004.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ESCOLASTICA DAS DORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA ALARCON LEITE, Manoel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA SOARES - 

OAB:21794/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, CARLOS EDUARDO FURIM - OAB:6543/O

 Intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze dias) apresentar 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31284 Nr: 192-05.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monza Distribuidora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR BARBOSA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, 

Sofia Alexandra de Mascarenhas - OAB:OAB/MT 7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de suspensão lançado na derradeira petição, contudo, 

suspendo a ação pelo prazo de 01 (um) ano, contados da ciência da parte 

exequente, de acordo com o previsto no §1º do art. 921 do CPC.

 Decorrido o aludido lapso temporal, não havendo manifestação da parte 

exequente, independentemente de nova intimação, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório, nos termos do §2º do art. 921 do CPC, onde deverá 

permanecer pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

Havendo decurso de todo este tempo no arquivo, intime-se a parte 

exequente para manifestação, em até 15 (quinze) dias, quando deverá 

alegar eventuais causas de suspensão ou interrupção da prescrição, bem 

como requerer as providências que reputar cabíveis (art. 921, §5º, do 

CPC).

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 82254 Nr: 1588-75.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirio Jose Knopf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT, Detran - 

Departamento de Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grossso - OAB:

 1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 
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pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000098-54.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DALMORO PERETO (REQUERENTE)

A. V. H. P. (REQUERENTE)

E. J. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA HEINZEN OAB - 010.279.361-13 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE SCHMIDT MATTOS OAB - 002.521.181-11 (REPRESENTANTE)

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000098-54.2019.8.11.0087. 

REQUERENTE: ANTONIO DALMORO PERETO, E. J. M. P., A. V. H. P. 

REPRESENTANTE: CRISTIANE SCHMIDT MATTOS, MARIA EMILIA HEINZEN 

Vistos, etc. Consistindo a renúncia à herança em ato solene que exige ser 

realizado por escritura pública ou termo judicial (art. 1.806 do CC), 

determino a intimação da parte autora para que em até 15 (quinze) dias 

comprove inequivocamente a impossibilidade de realização do ato em 

cartório, por instrumento público, demonstrando assim a necessidade de 

designação de audiência para a finalidade e viabilizando o prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção. Após, voltem-me conclusos. Guarantã do 

Norte/MT, 18 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-10.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

HEMILY HESPANHOL CAMARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI OAB - MT23921/O (ADVOGADO(A))

CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA OAB - MT27800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000131-10.2020.8.11.0087. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HEMILY HESPANHOL CAMARA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro o benefício 

da gratuidade de justiça, com lastro no §3º, do art. 99, do CPC. Trata-se de 

pedido de tutela de urgência antecipada visando ordem judicial para 

compelir o requerido a cancelar a anotação da infração no prontuário da 

Requerente, autorizando a emissão da CNH definitiva. Cuidando-se de 

pedido de tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam 

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo 

sentido, Hely Lopes Meirelles preceitua que: Para a concessão da liminar, 

devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e o periculum in mora. 

A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da 

sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do 

impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. (Mandado de Segurança, 29ª edição, São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 81). Partindo dessas premissas, no caso, a 

plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

forma inequívoca. Percebe-se que, em que pese o preenchimento da 

identificação do condutor, acostada aos autos à fl. 14 (ID 29094897), essa 

não é peremptória a comprovar a inscrição indevida da multa em nome da 

autora, vez que, recebida e analisada pelo Detran/MT, restou indeferida, 

sendo dissonante da conclusão adotada pelo Departamento Estadual de 

Trânsito. Em continuidade, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo apto a impor o imediato cancelamento da 

penalidade e autorização da emissão de CNH, haja vista não haver 

demonstrado nos autos a real necessidade alegada. Em face do exposto, 

indefiro o pedido de tutela antecipada. Ademais, cite-se o requerido, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência de mediação a ser agendada, acompanhada de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335. Para tanto, remetam-se os autos ao CEJUSC, para fim de que 

seja agendada audiência de mediação. Havendo desinteresse pelo réu na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC art. 344). 

Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Guarantã do 

Norte/MT, 18 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-22.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000708-22.2019.8.11.0087. AUTOR(A): THIAGO ALVES DOS SANTOS 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos, etc. Diante da comprovação de óbito da parte autora (ID 

29572219), imperiosa se faz a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Ante o exposto, defiro o requerimento apresentado pelo patrono 

devidamente constituído sob ID 29571537, e, com fundamento no artigo 

485, inciso IX, do Código de Processo Civil, extingo o processo sem o 

julgamento do mérito. Sem custas e honorários. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Guarantã do Norte/MT, 18 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-78.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA A. GUIMARAES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

intimação da parte autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 12/09/2017, às 10:40 horas.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-77.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROMEU VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 12/06/2019 

às 10:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-51.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 17/07/2019 

às 09:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000127-41.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIDES VIANA CAVALHEIRO (REQUERIDO)

CLAUMAR ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/08/2019 

às 09:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-59.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

WILMARI GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 10/07/2019 

às 10:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000682-24.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KEYTYANE TOME DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEVAIL MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

K. F. D. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID AGUIAR DAMACENO ABEGG 05179376114 (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO das partes autoras, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 

11/09/2019 às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-63.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes Promovente e Promovida, na pessoa de seus 

advogados, para comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 05/06/2019 às 10:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-65.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIQUELI GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES OAB - MT22816/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

27/03/2019, às 13:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-33.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIA MACHADO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/08/2019 

às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-18.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREM DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

28/11/2018, às 16:00 horas; bem como que fique ciente do deferimento da 

liminar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-38.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR CLEISON ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 07/08/2019 
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às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-64.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA KETHULYN BORBA KLAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARINHO SANTOS OAB - GO28357 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/09/2019 

às 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-48.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO STEVAN GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMARA B. MENEGUINE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 01/12/2017, às 09:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-66.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 17/07/2019 

às 10:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-92.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA APARECIDA NARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/08/2019 

às 09:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-81.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANETE SIQUEIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (REDE CENTERSUL) 

(REQUERIDO)

MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 12/06/2019 

às 13:20 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31884 Nr: 912-69.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERI NASSAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isau Agnoletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amon Alexandre Nassar da 

Silva - OAB:OAB/PR 61.910, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT, Suzane Ramos Pequeno - OAB:OAB/PR 55.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 DECURSO DE PRAZO – CUSTAS PROCESSUAIS

Certifico para os devidos fins que, apesar da parte haver sido 

devidamente intimada através de seu advogado, via DJE nº 10671, de 

05/02/2020 e publicado no dia 06/02/2020, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000194-35.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

1000194-35.2020.8.11.0087. EXEQUENTE: RANIELE FERREIRA SANTOS 

BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Trata-se 

de ação de execução de honorários advocatícios, contra o Estado de 

Mato Grosso. No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que 

merece deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de 

Defensor Público nesta Comarca a parte requerente atuou como 

defensor(a) dativo(a), revelando comprometimento com a causa pública e 

denodo na defesa dos necessitados, posto isso, defiro o pedido. Assim, 

nos termos do art. 910 do NCPC, CITE-SE a Fazenda Pública para opor 

embargos em 30 (trinta) dias. Caso não sejam oferecidos os embargos, no 

prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja 

requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do NCPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JEAN GARCIA DE 

FREITAS BEZERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000193-50.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

1000193-50.2020.8.11.0087. EXEQUENTE: RANIELE FERREIRA SANTOS 

BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Trata-se 

de ação de execução de honorários advocatícios, contra o Estado de 

Mato Grosso. No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que 

merece deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de 

Defensor Público nesta Comarca a parte requerente atuou como 

defensor(a) dativo(a), revelando comprometimento com a causa pública e 

denodo na defesa dos necessitados, posto isso, defiro o pedido. Assim, 

nos termos do art. 910 do NCPC, CITE-SE a Fazenda Pública para opor 

embargos em 30 (trinta) dias. Caso não sejam oferecidos os embargos, no 

prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja 

requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do NCPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JEAN GARCIA DE 

FREITAS BEZERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000185-73.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARNEIRO BARROS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANKA PEZARICO GIACOMELLI OAB - MT26752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA PAULA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000185-73.2020.8.11.0087 EXEQUENTE: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO EXECUTADO: ANDREA PAULA DA SILVA - ME DECISÃO Recebo a 

execução pelo rito sumariíssimo. Cite-se o devedor, por correspondência, 

com AR em mão própria, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida. Frustrada a citação por AR, cite-se por oficial de 

justiça. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Não efetuado o 

pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à penhora de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado. Realizada a penhora na presença do 

executado, reputar-se-á devidamente intimado, dispensando a expedição 

de novos atos. Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado 

de citação, na forma do art. 915 e seguintes do CPC. Não encontrando o 

devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, procedendo na forma do art. 830 do CPC. 

Cumpra-se. JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-44.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLAINE AGOSTINHO RODRIGUES CANGANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000142-44.2017.8.11.0087 REQUERENTE: CAROLAINE AGOSTINHO 

RODRIGUES CANGANT REQUERIDO: VIVO S.A. DECISÃO Recebo o 

pedido de cumprimento de sentença. Intime-se o devedor, na pessoa de 

seu advogado constituído nos autos, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, I, do NCPC), efetuando o 

pagamento do valor atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento no 

prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso 

de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC). Se o devedor não efetuar 

tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como dispõe o § 3º do 

art. 523 do NCPC. Havendo alienação forçada, fica desde já o devedor 

autorizado a tratar da alienação do bem em preço não inferior a 70% do 

valor da avaliação. JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-09.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. SAUER - ME (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000241-09.2020.8.11.0087. AUTOR: GENILDA ALVES DE OLIVEIRA REU: 

A. F. SAUER - ME Vistos, etc. Trata-se de ação de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com restituição em dobro e danos morais, com pedido de 

tutela antecipada ajuizada por Genilda Alves de Oliveira em face de AF. 

Sauer-ME. Aduz, em síntese, que a parte autora possui há vários anos 

contrato de plano de saúde e funerário, tendo como beneficiários, além de 

si, seus genitores e filhos. Narra que após o falecimento de seu genitor, 

Sr. Alzirio Dias de Oliveira, a requerente foi informada de que o plano não 

cobriria suas despesas fúnebres, bem como de que a urna funerária 

prevista pelo plano é de um tamanho menor do que o necessário, haja 

vista que o falecido era pessoa obesa. Em continuidade, diante das 

despesas não cobertas, a funerária alegou que não realizará o 

sepultamento, marcado para às 16:00h de hoje, 18/03/2020, caso a autora 

não realize os pagamentos necessários, correspondentes ao valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, relata a reclamante que foi notificada 

pelo requerido de que caso não realizasse o pagamento de metade do 

referido valor até às 11:30, o corpo seria retirado da urna funerária. 

Juntou os documentos de fls. 10/22. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

defiro a gratuidade da Justiça. Trata-se de pedido de antecipação de tutela 

visando determinação para que a reclamada disponibilize, imediatamente, 

os serviços fúnebres contratados e realize a devolução em dobro do valor 

correspondente à R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Para a 

concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de 

Processo Civil, exige-se a comprovação de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Partindo dessas premissas, vislumbra-se que o contrato 

avençado entre as partes, juntado às fls. 15/17 (ID 30467912), inclui o 

falecido Alzirio Dias de Oliveira (fl. 15) e prevê em sua cláusula 5 que a 

assistência funeral compreenderá: A) Fornecimento de uma mortuária, no 

tamanho adequado (com exceção das características da cláusula 5.1), 

elaborada em matéria-prima originária de madeira, dotada de visor na parte 

superior da tampa, interior forrado, sextavada, com acabamento esterno 

em verniz e demais requisitos normais e indispensáveis (referência 106, 

tanabi); B) Ornamentação interna da urna, com véu e enfeite floral artificial 

ou natural disponível na ocasião; C) Pó de café (1 quilo) e açúcar (2 

quilos) e copos descartáveis (100 unidades); D) Translado do corpo para 
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o local do velório, com distancia limitada a percurso de 50 KM (ida/volta), 

quando solicitado e permitido por lei; E) Procedimentos gerais de 

higienização no corpo; F) Veículo motorizado, para o cortejo fúnebre 

dentro do município, do local do velório até o cemitério; G) Paramentos de 

metal de acordo com o credo religioso da família do CONTRATANTE; H) 

Velas próprias, quando solicitado; I) O valor dos serviços funerários 

mencionados é de R$ 1.000,00 (mil reais). Podendo ser reajustado a 

qualquer tempo, conforme variação dos custos operacionais ou índice de 

correção fixado pelo governo e/ou entidades idôneas; J) Providencias 

administrativas necessárias junto aos órgãos de direito, tais como Certidão 

de Óbito de translado, Certidão de Óbito definitiva; K) Livro para registro 

de presenças e anúncio na rádio local; L) Em nenhuma hipótese o 

CONTRATANTE terá direito ao ressarcimento de despesas com 

atendimento efetuado por outra empresa, sem autorização da contratada; 

M) Na restituição de despesas funerárias, comprovadas, será 

reembolsada de 50% do valor dos serviços supramencionados. Desse 

modo, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada, consignando a 

requerida deverá cumprir fielmente as disposições contratuais, 

disponibilizando, sem custos adicionais, todos os serviços fúnebres 

compreendidos na referida cláusula, sob pena do pagamento de multa, 

que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No que tange aos 

requerimentos para disponibilização de urna funerária em tamanho maior e 

restituição do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pagos 

antecipadamente, vislumbro que os documentos acostados não são 

peremptórios a comprovar o descumprimento do contrato. Isso porque, 

nos termos da cláusula 5.1: Caso o CONTRATANTE solicite um serviço de 

padrão diferente ao contratado, ou não constante da relação acima, tal 

como: urna tamanho G ou GG, com medida acima de 1,90m ou mesmo urna 

com interior zincado, a diferença do valor dos serviços e materiais 

adquiridos correrá por conta do CONTRATANTE. Assim, demonstrado que 

a plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

forma inequívoca, indefiro a antecipação de tutela em relação aos aludidos 

pedidos. Ademais, verifica-se que o presente caso trata de relação de 

consumo. Desse modo, no que concerne à matéria probatória, nos termos 

do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, determino a inversão do ônus da prova em 

favor dos consumidores. Frise-se que, em atenção ao princípio da 

cooperação, as partes deverão dizer expressamente sobre o 

cumprimento ou não da medida liminar ora deferida na primeira 

oportunidade em que se manifestarem no processo. Intime-se a requerida 

para cumprimento da liminar, servindo a presente decisão como mandado. 

Cite-se e intime-se para comparecimento em audiência de conciliação 

conforme pauta do Juizado Especial. Guarantã do Norte/MT, 18 de março 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000698-34.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ALVES ARCOVERDE OAB - MT6761/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000698-34.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: KASSIO JEAN PEREIRA CONSTANTINO REQUERIDO: 

VANESSA FIGUEIREDO SANTOS Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Divórcio Litigioso cumulada com Ação de Regulação de Guarda e Vista 

ajuizada por KASSIO JEAN PEREIRA CONSTANTINO, já qualificado nos 

autos, em desfavor de VANESSA FIGUEIREDO SANTOS, igualmente 

qualificada. A parte autora narra que conviveu em relação patrimonial com 

a parte requerida desde a data de 23 de outubro de 2015, em comunhão 

parcial de bens, sendo que, dessa união nasceu o J. V. F. C, atualmente, 

com 03 (três) anos de idade. Em audiência de conciliação, as partes 

acordaram em relação a decretação do divórcio, contudo, não obtiveram 

acordo com relação a guarda e visita do infante (Id. 27242898). A parte 

requerida apresentou contestação, sob Id. 27414070, em que alegou a 

não ocorrência do abandono do lar, bem como arguindo que se mudou 

para a residência de sua genitora, ante as recorrentes brigas do casal. O 

requerente apresentou sua impugnação à contestação em manifestação 

sob Id. 28252250. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. Fundamento. 1) DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. As partes 

durante a audiência de conciliação manifestaram o interesse na 

decretação do divórcio litigio, em comum acordo, razão pela qual vislumbro 

inexistir óbice legal para tal transação. Desse modo, HOMOLOGO o acordo 

realizado entre as partes, para que produza os seus jurídicos efeitos, tão 

só, quanto ao divórcio. Por consequência, DECRETO o divórcio do casal, 

pondo fim à sociedade conjugal. EXPEÇA-SE mandado ao Cartório do 2º 

Ofício do Registro Civil de Pessoal Naturais da Comarca de Guiratinga/MT, 

para a devida averbação do divórcio perante a matrícula 063917 01 55 

2015 2 00019 081 0002224 48. 2) DO PEDIDO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. 

As partes tanto na manifestação de contestação quanto na impugnação 

pugnam pela realização de estudo psicossocial para instruir o presente 

feito, a fim de auxiliar o juízo na decisão mais prudente quanto a 

regularização da guarda e visita do infante. Portanto, DERTERMINO ao 

Setor Interprofissional desse Juízo que realize os ESTUDOS 

PSICOSSOCIAIS, na residência do autor e na residência da requerida, para 

esclarecer a qualidade da relação afetiva de cada genitor em relação ao 

filho, bem como apurar as condições habitacionais e educacionais, 

conforme os termos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), enviando a este Juízo o devido Relatório, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da ciência desta decisão. Com o aportamento dos 

respectivos relatórios, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público 

para que, no prazo de 10 (dez) dias emita seu competente parecer. Em 

seguida, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. 

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 

11/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000698-34.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ALVES ARCOVERDE OAB - MT6761/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000698-34.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: KASSIO JEAN PEREIRA CONSTANTINO REQUERIDO: 

VANESSA FIGUEIREDO SANTOS Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Divórcio Litigioso cumulada com Ação de Regulação de Guarda e Vista 

ajuizada por KASSIO JEAN PEREIRA CONSTANTINO, já qualificado nos 

autos, em desfavor de VANESSA FIGUEIREDO SANTOS, igualmente 

qualificada. A parte autora narra que conviveu em relação patrimonial com 

a parte requerida desde a data de 23 de outubro de 2015, em comunhão 

parcial de bens, sendo que, dessa união nasceu o J. V. F. C, atualmente, 

com 03 (três) anos de idade. Em audiência de conciliação, as partes 

acordaram em relação a decretação do divórcio, contudo, não obtiveram 

acordo com relação a guarda e visita do infante (Id. 27242898). A parte 

requerida apresentou contestação, sob Id. 27414070, em que alegou a 

não ocorrência do abandono do lar, bem como arguindo que se mudou 

para a residência de sua genitora, ante as recorrentes brigas do casal. O 

requerente apresentou sua impugnação à contestação em manifestação 

sob Id. 28252250. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. Fundamento. 1) DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. As partes 

durante a audiência de conciliação manifestaram o interesse na 

decretação do divórcio litigio, em comum acordo, razão pela qual vislumbro 

inexistir óbice legal para tal transação. Desse modo, HOMOLOGO o acordo 

realizado entre as partes, para que produza os seus jurídicos efeitos, tão 

só, quanto ao divórcio. Por consequência, DECRETO o divórcio do casal, 

pondo fim à sociedade conjugal. EXPEÇA-SE mandado ao Cartório do 2º 

Ofício do Registro Civil de Pessoal Naturais da Comarca de Guiratinga/MT, 

para a devida averbação do divórcio perante a matrícula 063917 01 55 
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2015 2 00019 081 0002224 48. 2) DO PEDIDO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. 

As partes tanto na manifestação de contestação quanto na impugnação 

pugnam pela realização de estudo psicossocial para instruir o presente 

feito, a fim de auxiliar o juízo na decisão mais prudente quanto a 

regularização da guarda e visita do infante. Portanto, DERTERMINO ao 

Setor Interprofissional desse Juízo que realize os ESTUDOS 

PSICOSSOCIAIS, na residência do autor e na residência da requerida, para 

esclarecer a qualidade da relação afetiva de cada genitor em relação ao 

filho, bem como apurar as condições habitacionais e educacionais, 

conforme os termos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), enviando a este Juízo o devido Relatório, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da ciência desta decisão. Com o aportamento dos 

respectivos relatórios, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público 

para que, no prazo de 10 (dez) dias emita seu competente parecer. Em 

seguida, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. 

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 

11/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55600 Nr: 550-74.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Leal Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 550-74.2018.811.0036 (55600)

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que o mandando de penhora já foi 

devidamente expedido, não tendo sido cumprido em razão da ausência de 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, conforme certificado a fl. 144.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprove nos autos o depósito da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo ser recolhida no site do TJ/MT cinco guias no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), pois se trata de Penhora, Avaliação, Intimação e Registro e 

são três bens a serem avaliados, devendo totalizar R$ 180,00 (cento e 

oitenta reais), sob pena de arquivamento definitivo dos autos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 16/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49785 Nr: 1932-39.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Donizete Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13075/MT

 Autos n°: 1932-39.2017.811.0036 (49785)

Despacho.

Vistos etc.

Conforme certificado a fl. 314 e 317, a parte apelada, mesmo intimada, 

deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de contrarrazões, 

bem como o apelado não interpôs apelação adesiva.

Desse modo, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817 Nr: 116-86.1998.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA FELIZARDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Raquel ReginaCamargo Garcia - OAB:15.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo da inventariante através de seu 

advogado, para comprovar nos autos a extração das cópias que 

comporão a carta de adjudiciação e formal, vez que foram devidamente 

intimados, conforme DJE nº 10660, publicado em 22/01/2020. Os autos 

serão devolvidos ao arquivo definitivo no prazo de dez (10) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30490 Nr: 331-71.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Pereira Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Ricardo Pereira 

Cajango - OAB:12898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar as partes acerca da devolução dos autos do Egregio Tribunal de 

Justiça, afim de manifestarem querendo no prazo de quinze (15) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33536 Nr: 548-46.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Renato Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Intimar o requerido através de sua advogada nomeada Dr. WILMARY DOS 

SANTOS VILELA, paresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35795 Nr: 175-78.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeth Seabra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Larissa Dias de Souza 

Soares - OAB:16176-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n°: 175-78.2015.811.0036 (35795)

Despacho.

Vistos etc.

Conforme certificado a fl. 379, a parte apelada, mesmo intimada, deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de contrarrazões, bem 

como o apelado não interpôs apelação adesiva.

Desse modo, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 849 de 1019



 Cod. Proc.: 36970 Nr: 617-44.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deydson Dourado Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos n° 617-44.2015.811.0036 (36970)

Ação Penal

Decisão

Vistos etc.

CERTIFICADO o trânsito em julgado conforme fl. 157, EXPEÇAM-SE as 

guias de execução penal definitivas;

Não havendo outras providencias a serem cumpridas pela serventia 

daquelas determinadas na sentença retro, arquive-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 17/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48563 Nr: 1371-15.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivalda Borges de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Rodrigues Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1371-15.2017.811.0036 (48563)

Execução Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu defensor, para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à certidão do oficial de 

justiça de fl. 64, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34515 Nr: 1140-90.2014.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Marina Costa e 

Castro - OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo: 1140-90.2014.811.0036 (34515)

Ação de Guarda

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE a advogada dativa nomeada à fl.117, para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

destituição e aplicação de multa por desídia, vez que a ilustre defensora já 

foi devidamente intimada para o ato em duas oportunidades (fls. 119 e 

120) e manteve-se inerte.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Guiratinga/MT, 18/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 66912 Nr: 1485-80.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguimar Pereira Sobrinho Junior, Romário 

Barros Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O, Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01/04, 

para:A)CONDENAR o Acusado Aguimar Pereira Sobrinho Júnior, brasileiro, 

motorista, nascido aos 03.04.1972 em Rondonópolis-MT, filho de Aguimar 

Pereira Sobrinho e Ana Mendes Pereira, portador do RG nº 10623345 SJ 

MT, CPF nº 631.312.421-91, residente e domiciliado na Rua 07, nº 372, 

Bairro Marechal Rondon, Rondonópolis-MT, como incurso na pena do 

crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. B)CONDENAR o 

acusado Romário Barros Vidal, vulgo “Boneco Doido”, brasileiro, solteiro, 

auxiliar de montagem, nascido aos 14.04.1993 em Tesouro-MT, filho de 

Ariovaldo Vidal da Silva e Luz Dalva Lima Barros, portador do RG nº 

21090491 SSP MT, CPF nº 053.189.781-85 residente e domiciliado na 

Avenida Madre Caetana Sterni, nº 14, Bairro Novo Horizonte, 

Guiratinga-MT, como incurso na pena do crime previsto no artigo 33, caput 

c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.C)ABSOLVER todos os 

denunciados Aguimar Pereira Sobrinho Júnior e Romário Barros Vidal, já 

qualificados, do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, 

imputado a eles na denúncia.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga – MT, 18/03/2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-66.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA CARVALHO VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARVALHO VILELA OAB - GO53519 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO HONORIO DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000131-66.2020.8.11.0036 Execução de Título Extrajudicial 

Despacho. Vistos etc. 1) CITE-SE a parte executada, pelo inteiro teor da 

inicial, para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 

829 do CPC), no montante de R$ 1.157,62 (um mil cento e cinquenta e sete 

reais e sessenta e dois centavos), advertindo-a de que sobre o valor do 

débito incidirá os honorários advocatícios em 10% do valor do débito, em 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, caput e §1º do CPC). 2) Advirta-a de que, 

contado da data da juntada aos autos do mandado cumprido, passará a 

fluir o prazo de 05 (quinze) dias, para apresentar embargos, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 915, 

caput, do CPC) ou requerer o parcelamento do valor da execução nos 

termos do art. 916 do CPC. 3) Decorrido tal prazo sem pagamento, 

oferecimento de bens ou requerimento de parcelamento, deverá ser 

procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do débito atualizado, juros custas e honorários advocatícios, devendo os 

bens serem AVALIADOS, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado (art. 829, § 1º e 841, caput, do CPC). 4) Em não 

sendo localizado os executados para intimação da penhora, constará na 

certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a penhora recair 

sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge (art. 842, 

caput, do CPC). 5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e 

decorrido o prazo da citação sem pagamento do débito e sem a realização 

de penhora de bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido 
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prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito. 6) 

CONCEDO a parte exequente os benefícios da Justiça Gratuita, pois a 

ação em comento trata-se de execução dos honorários advocatícios 

provenientes da atuação do profissional vez que possui caráter alimentar. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga-MT, 

18/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000764-14.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINO VERIANO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA CAROLINO DOS SANTOS OAB - MT25617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO LTDA. (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000764-14.2019.8.11.0036 Ação Declaratória Decisão. Vistos 

etc. INDEFIRO os petitórios da parte autora de Ids 25383173 e 28968209, 

referente a pedido de reconsideração da decisão de ID 24521314, pois 

não vislumbro novos argumentos ou qualquer prova documental que 

venham a mudar o convencimento deste Juízo já exposto na r. decisão. 

Considerando que este juízo vislumbra a possibilidade de acordo entre as 

partes, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação, após INTIMEM-SE as partes 

autora e as partes requeridas para comparecerem ao ato. Por fim, caso 

tenha êxito a conciliação VOLTEM os autos conclusos para a 

homologação do acordo, contudo caso as partes não entrem em acordo 

ou análise da prova requerida pelas rés, na hipótese de não haver acordo. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 17/03/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010005-29.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MORAES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEO & BYLOOK E-COMMERCE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 8010025-20.2015.8.11.0036 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. INDEFIRO o pedido da parte exequente de desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa executada, pois a parte exequente não 

comprovou a presença de quaisquer hipóteses do artigo 50 do Código 

Civil, tendo se limitado a afirmar que não foram localizados bens passíveis 

de penhora e que a empresa executada possui diversos processos de 

execução. Primeiramente, é sabido que o artigo 50 do Código Civil dispõe 

expressamente que a desconsideração da personalidade jurídica só é 

possível quando efetivamente comprovado: o desvio de finalidade ou a 

confusão patrimonial. Portanto, o fato da parte exequente não ter 

conhecimento da existência de bens penhoráveis em nome da parte 

executada e a existência de outras ações de execução em face da 

mesma requerida, por si só, não comprovam o desvio de finalidade e a 

confusão patrimonial. Logo, não basta que o exequente afirme má fé ou 

ocorrência de fraude ao credor. É necessária a comprovação do desvio 

de finalidade ou da confusão patrimonial, situação que não foi, em 

momento algum, demonstrado nos autos com a juntada de respectivo 

documento probatório. E como tal, não comprovando a presença das 

hipóteses do artigo 50 do Código Civil, incabível se mostra o deferimento 

do pleito de desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, 

INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu defensor, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito, dando o devido 

andamento ao feito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação do defensor constituído, 

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que no prazo de 10 

(dez) dias, requeira o que entender de direito, dando o devido andamento 

ao feito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito. Por fim, 

CERTIFIQUE a serventia e voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 18/03/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-54.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OLIMPIO CUNHA LEDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000061-54.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro, no seu efeito devolutivo e 

suspensivo. Verifica-se que a parte apelada já apresentou suas 

contrarrazões (ID 29829428). Desse modo, REMETAM-SE os autos a 

Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 18/03/2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-56.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA TAVARES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000703-56.2019.8.11.0036 Decisão. Vistos, etc. DEFIRO o 

pedido do exequente juntado no Id. 30018765. 1) CORRIJA-SE a autuação 

para que passe a constar no Sistema PJe, bem como na capa dos autos 

como tipo de ação: Cumprimento de Sentença. 2) INTIME-SE a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade 

do débito calculado, no valor de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e 

cinquenta reais), sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o valor exigido e, também, do honorário do 

advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do CPC) ou 

APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 914 e seguintes 

do CPC. 3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 05 

(cinco) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, os seus embargos. 4) 

Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito. 5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 

18/03/2020 Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000186-02.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO NIEUWENHOFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MARTINS JUNIOR (REU)
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INTIMAÇÃO da parte Requerente através de seu Advogado(a), para, nos 

termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 e 20/2019 - CGJ, efetue o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 (quinhentos 

e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital. O valor informado deverá ser 

recolhido num único boleto, discriminando de forma separada o valor das 

custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco 

reais e quarenta centavos). Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link do lado esquerdo da tela - EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE” – Passo 01: emitir guia – Passo 02: selecione um serviço da lista: 

custas e taxas finais ou remanescentes – Passo 03: informe o número 

único do processo – BUSCAR – aparece os dados do processo – próximo 

– OK - Passo 04: dados do pagante CPF/CNPJ – Tipo de receita: CUSTAS 

JUDICIAIS/TAXA JUDICIÁRIA – preencha os valores à recolher – GERAR 

GUIA. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do Fórum de 

Itaúba-MT. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97179 Nr: 3496-96.2019.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRENE QUINTINO, Cpf: 04264732131, Rg: 

21489181, Filiação: Sebastiana Ferreira Quintino e Joaquim Quintino Neto, 

data de nascimento: 13/01/1973, brasileiro(a), natural de Cruzeiro do 

Oeste-PR, convivente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil 

c/c artigo 7º da Lei n.º 11.340/2006, bem como REVOGO TODAS AS 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO concedidas no presente feito e, exaurida a 

finalidade do procedimento, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO com 

as baixas, anotações e comunicações pertinentes.Cientifique-se o 

Ministério Público.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE.Itaúba/MT, data da 

assinatura digital.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 17 de março de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78430 Nr: 443-15.2016.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Cupertino de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 Em cumprimento a determinação constante na decisão de ref. 16, tendo 

em vista que a impugnação anexada à ref. 14, está ilegível, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Embargada, 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, para trazer ao processo petição 

legível, sob pena de ser desconsiderada a defesa, visto que o símbolo do 

escritório de advocacia tornou ilegível boa parte do petitório, o que dificulta 

a compreensão deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81439 Nr: 137-12.2017.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Itaúba - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O, JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 Autos nº: 137-12.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 81439.

 Vistos, etc.

Trata-se de expediente encaminhado pelo Delegado de Polícia Civil 

comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do custodiado 

João da Silva, pela prática, em tese do crime previsto no artigo 299 e 304, 

ambos do Código Penal.

Às ref. 18 aportou certidão oriunda desta Serventia de Vara, informando 

que o Inquérito Policial nº 3141-57.2017.811.0096 – Código Apolo nº 

87445, foi encaminhado à Justiça Federal, ante o reconhecimento da 

incompetência deste juízo.

Eis o breve relato. DECIDO.

Sem maiores delongas, considerando que fora reconhecida a 

incompetência deste juízo no Inquérito Policial nº 3141-57.2017.811.0096 – 

Código Apolo nº 87445, para processamento e julgamento dos crimes em 

tese praticado pelo flagranteado João da Silva no presente APF, DECLINO 

a competência em favor do Juízo Federal de Sinop/MT, razão por que 

DETERMINO a remessa imediata dos presentes autos ao Juízo competente, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37110 Nr: 265-16.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Edina Ribeiro Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Pereira Neto - 

OAB:5613/MT

 Processo nº 265-16.2015.811.0027 (Código 37110)

Vistos, etc.

 Inicialmente este magistrado havia sido convocado para participação de 

curso na capital Cuiabá/MT na data em que havia sido designada audiência 

nestes autos. Entretanto, na presente data houve o cancelamento do 

referido curso, em virtude das recomendações para reduzir riscos de 

contaminação pelo coronavírus. Apesar de cancelado o curso, não há 

tempo hábil para o cumprimento das intimações. Diante disso, CANCELO a 

audiência agendada (20/03/2020), e, REDESIGNO o ato para o dia 01 de 

julho de 2020, às 13h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 16 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho
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Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49187 Nr: 1177-42.2017.811.0027

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euler Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EULER DUTRA, Cpf: 06752913137, Rg: 

2194659, Filiação: Valdirene Dutra Rosa, data de nascimento: 10/04/1998, 

natural de Dourados-MS, solteiro(a), Telefone 65 9 9927 3978. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido Euler Dutra via EDITAL, para que tome 

ciência da revogação das medidas protetivas outrora concedidas em 

favor da vítima Valdirene Dutra Rosa.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Consubstanciado no parecer ministerial de 

fl. 27, defiro a intimação do requerido Euler Dutra via EDITAL, para que 

tome ciência da revogação das medidas protetivas outrora 

concedidas.Após, proceda-se ao arquivamento dos autos, com as 

anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Itiquira/MT, 12 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIULA RIBEIRO DE 

MOURA, digitei.

Itiquira, 18 de março de 2020

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor (a) Judiciário (a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 58425 Nr: 1806-79.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisley Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMITRI LEVINE PEREIRA 

CARVALHO FRAGA - OAB:18822

 Desta forma, por haver indícios da prática dos atos de improbidade 

administrativa, consoante documentação acostada aos autos, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º da Lei nº 8.429/92. 

Citem-se/notifiquem-se os requeridos para responderem, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando as advertências legais (artigo 17, § 9° da Lei 

n °  8 . 4 2 9 / 9 2 ) . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Itiquira/MT, 04 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-49.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIONIZIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIR FERREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT13909-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADAIR DOS SANTOS PALIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 8009999-49.2015.8.11.0027 Polo Ativo: 

EDUARDO DIONIZIO RIBEIRO Polo Passivo: JACIR FERREIRA GONCALVES 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos autos, são suficientes para a formação de 

juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento da lide. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada pelo Promovente em face do Promovido, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz o Promovente que na data de 10/10/2013, 

realizou com o Promovido contrato de compra e venda de um automóvel 

parati de sua propriedade, onde o comprador lhe entregou uma moto titan, 

como forma de pagamento parcial, ficando de efetuar o pagamento de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na data de 10/12/2013, através de 

cheque pré-datado. Sustenta que o cheque foi repassado ao Senhor 

Antônio de Oliveira para quitar uma dívida que possuía com o mesmo, e 

que após, foi informado por ele que o cheque tinha sido sustado. 

Realizada audiência de tentativa de conciliação na data de 13 de fevereiro 

de 2015 às 10h00m, a mesma restou inexitosa, em razão de ausência de 

acordo entre as partes. Contestação fora apresentada tempestivamente 

(ID 6922082). O Autor deixou de impugnar a contestação e os documentos 

apresentados pelo Promovido. Audiência de Instrução e Julgamento foi 

realizada na data de 20 de outubro de 2016 às 17h00m. É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar, passo a análise da preliminar 

arguida em contestação. PRELIMINAR D EILEGITIMIDADE ATIVA Conforme 

narrado pelo Promovente, o cheque foi lhe dado como garantia de 

pagamento do saldo devedor do veículo comprado, e que repassou ao 

senhor Antônio Oliveira, pessoa a quem devia, que propôs Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, que foi extinta, sem resolução do mérito, 

por abandono da causa pelo Autor (ID 6922056). Ainda, o Promovente 

informou que quitou o débito junto ao senhor Antônio, que lhe devolveu o 

cheque. O Promovido em contestação confessa que tinha conhecimento 

de que devia ao Promovente, em razão do compra do veículo, o que resta 

claro que não havia necessidade de notificação da cessão de crédito, nos 

termos do artigo 290 do Código Civil. Dessa forma, rejeito a preliminar 

arguida, reconhecimento a legitimidade ativa do Promovente para propor a 

presente ação. Analisada e julgada a preliminar, passo ao exame do mérito 

da demanda e verifico que a pretensão da parte Promovente é 

improcedente. Narra o Promovente que na data de 10/10/2013, realizou a 

venda de seu veículo Parati ao Promovido, que lhe entregou como forma 

de pagamento uma moto, ficando restando um saldo devedor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser pago através de cheque 

pré-datado para 60 (sessenta) dias, que após foi sustado. Em 

contestação, o Promovido alegou que carro foi comprado na data de 

26/10/2013 e logo após, o veículo parati, com menos de 100Km percorrido, 

fundiu o motor. Que assim registrou Boletim de Ocorrência e após sustou 

o cheque perante a Instituição Bancária. Que diante da atitude do 

Promovente de permanecer irredutível ao abatimento proporcional do 

preço, realizou às suas expensas o conserto do veículo. Argumenta o 

Promovido que o motor foi retificado pelo valor de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) e pago uma mão de obra para desmontagem e montagem, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Pois bem, conforme consta na 

defesa juntada pelo Promovido, este comprova que logo após a compra do 

veículo Volkswagen Parati, cor bege, placa GOB-0882, o mesmo veio 

fundir o moto, e que assim notificou o Promovente na data de 02/12/2013 

de que o cheque pré-datado para 10/12/2013 havia sido sustado, como 

forma de compensar o pagamento do problema ocorrido no carro. Consta 

na notificação que o Promovente a assinou (ID 6922078). Foi ouvida em 

juízo a testemunha arrolada pelo Promovido, o senhor Adair dos Santos 

Paliano, que confirmou a desmontagem e montagem do motor do veículo, 

que foi retificado pela Retífica Rondonópolis. O Autor não impugnou a 

contestação e seus documentos, bem como não trouxe aos autos provas 

documental ou testemunhal. O Promovido por sua vez, trouxe aos autos 

provas do dano material (ID 6222039) dispendido para conserto do motor, 

cujo veículo havia sido adquirido em um curto espaço de tempo quando da 

apresentação do vício. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 
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Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Incumbe ao Réu provar a veracidade dos fatos 

alegados, posto que sua assertiva é fato extintivo de direito do Autor, nos 

termos do art. 373, II do CPC. O ônus da prova incumbe: ... II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Quanto ao vício oculto, temos o seguinte entendimento 

jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO - 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - RESCISÃO 

CONTRATUAL - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A prova 

do vício oculto no produto possibilita ao consumidor a redibição do negócio 

jurídico, respondendo objetivamente o fornecedor pelos danos originados 

do defeito. - O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos 

integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e 

anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada e a 

honra, entre outros. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.397030-1/001 - 

COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): AMARILDO ALVES 

QUIRINO, MARIA ANTONIA DA SILVA QUIRINO E OUTRO(A)(S) - 

APELADO(A)(S): WILTON MIGUEL ELIAS GEA, VEMINAS CAMINHÕES 

LTDA. TJ/MG: Processo1.0024.13.397030-1/001 Relator: Des.(a) Maurício 

Pinto Ferreira Relator do Acordão: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira Data do 

Julgamento: 30/10/2018 Data da Publicação: 09/11/2018. "APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL. MOTOR FUNDIDO. VÍCIO NÃO INFORMADO. 

ABATIMENTO DO PREÇO. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. - A venda de veículo avariado em leilão não implica na 

responsabilização do alienante e do leiloeiro, por força da garantia de 

qualidade do produto, que o torne impróprio ou inadequado para o 

consumo, na medida em que o consumidor, bem esclarecido sobre as 

condições do bem, assume no ato de realização da compra o ônus de 

fazer os reparos necessários para a sua plena utilização. - Entretanto, 

tanto o leiloeiro como o alienante não estão dispensados de responder por 

vícios de qualidade que, tendo sido ocultados do consumidor, diminuam o 

valor do produto (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor). - A 

informação adequada e clara sobre o produto posto à venda é um direito 

básico garantido ao consumidor, conforme expressa previsão da Lei 

8.078/90 (artigo 6º, inciso III). - Quando o estado aparente do veículo não 

sugere um problema grave, a vistoria que fica a cargo do interessado na 

arrematação não pode eximir os alienantes da deliberada ocultação do 

defeito grave." (Apelação Cível 1.0024.10.183904-1/001, Relator(a): Des.

(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

18/10/2012, publicação da súmula em 24/10/2012). A norma do Código 

Civil, quanto ao caso aqui demandado, estabelece: Artigo 441: "A coisa 

recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios 

ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou 

lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo 

às doações onerosas. Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o 

contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Art. 

443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que 

recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o 

valor recebido, mais as despesas do contrato. Art. 444. A 

responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder 

do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da 

tradição. Na hipótese, resta incontroversa a relação jurídica existente 

entre as partes, constando dos autos o dano material dispendido pelo 

Promovido para conserto do motor do veículo parati, comprado do 

Promovente. Com efeito, vício redibitório é o defeito oculto existente na 

coisa ao tempo da celebração do negócio e não percebido pelo 

contratante ao firmar o contrato, podendo ensejar até a rescisão do 

contrato. Maria Helena Diniz leciona: "Vícios redibitórios são defeitos 

ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo ou de 

doação onerosa, não comum às congêneres, que a tornam imprópria ao 

uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo 

que o negócio não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos, 

dando ao adquirente ação para redibir o contrato ou para obter abatimento 

no preço" (Código Civil Anotado, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005, 

pág.421). Constata-se que o Promovido cumpriu com o disposto no artigo 

373, II do CPC, trazendo provas do fato extintivo do direito do Promovente, 

o que dessa forma julgo improcedente o pedido do Autor. DISPOSITIVO 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO a preliminar 

arguida em contestação e no mérito JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de 

Processo Civil, o que faço com resolução do mérito. . Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. 

Intimem-se as partes e arquivem-se. Havendo recurso no prazo legal, 

desarquivem-se os autos, sem custa para a parte. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-91.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY TEODORO DE CARVALHO (REQUERIDO)

VALDECI JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000793-91.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP -ME Polo Passivo: SUELY TEODORO DE 

CARVALHO E VALDECI JOSE DA SILVA Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, tendo em vista da desnecessidade de produção de 

prova em Audiência de Instrução e Julgamento (artigo 355, I, II do CPC). 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada pela parte Promovente em desfavor da parte Promovida, 

objetivando a determinação judicial para que os Promovidos paguem a 

quantia de R$ 12.463,84 (doze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e 

oitenta e quatro centavos), devidamente atualizada com juros, correção 

monetária e multa de 10% (dez por cento) estipulada no Contrato. Narra a 

Promovente que a parte Promovida realizou compras em seu 

estabelecimento no total de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) e não 

adimpliu com o compromisso assumido, que várias vezes tentou receber o 

débito, restando suas tentativas infrutíferas, motivo pelo qual ingressou 

com a presente ação. Como prova do débito, juntou aos autos Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida, e Contrato de Venda a Crédito com 

Reserva de Domínio, bem como instruiu a inicial com Planilha de cálculo. Os 

Promovidos embora devidamente citados e intimados (ID 27957327) para 

comparecimento na Audiência de Tentativa de Conciliação realizada na 

data de 23/01/2020 às 12h20m, se ausentaram (ID 28397731) e nada 

justificou. Ainda, consta nos autos que a Promovida até a presente data 

não apresentou defesa. A Promovente requereu a decretação de revelia 

dos Promovidos (ID 28531248). Pois bem, os Promovidos foram 

devidamente citados, bem como intimados do dia da realização da 

audiência de tentativa de conciliação, bem como dos efeitos oriundos da 

sua ausência no ato, e a ela não compareceu. Extrai-se ainda dos autos 

que os Promovidos se quedou inertes, não apresentando contestação. 

Confirmando os fatos alegados na inicial como verdadeiros. O Juizado 

Especial se pauta pelos princípios da informalidade e celeridade 

processual (artigo 2º da Lei 9.099/95), onde o comparecimento da parte é 

essencial, sob pena de revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, 

estabelecendo que a ausência do demandado à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial. Nesse sentido já se pronunciou a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - CITAÇÃO POR CORREIO - PESSOA FÍSICA - ENTREGA 

NO ENDEREÇO DO RECLAMADO - VALIDADE - ENUNCIADO N. 5 DO 

FONAJE - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - COBRANÇA - REVELIA 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - 

INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado n. 5 do FONAJE, "A 
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correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor." 2. 

Havendo início de prova escrita da dívida cobrada e sendo o reclamado 

revel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a procedência do 

pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (RI 871/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). SÚMULA DO JULGAMENTO 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

COBRANÇA VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DO RECLAMADO NA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO - REVELIA DECRETADA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. "Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz." (art. 20 da Lei 

9099/95). 2. A abordagem inadequada e grosseira dispensada ao 

consumidor, pelo proprietário do estabelecimento comercial, expondo-o a 

situação vexatória e inconveniente, configura-se falha na prestação do 

serviço e dá ensejo a indenização por dano moral. 3. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 4. A sentença que julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao 

pagamento da importância de R$3.000,00, a título de danos morais, não 

merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A 

súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 867/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013). 

Quanto a ausência de contestação, prescreve o artigo 344 e 355, II do 

CPC: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349. Dessa forma, com arrimo no artigo 20 da Lei 9.099/95, que dispõe 

sobre os Juizados Especiais e artigos 344 e 355, II do Código de Processo 

Civil DECRETO A REVELIA dos Promovidos, por consequência, RESOLVO 

O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para determinar 

aos Promovidos que paguem a parte Promovente a quantia de R$ 

12.463,84 (doze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e 

quatro centavos), corrigida monetariamente com base no Índice Nacional 

de Preço (INPC) a partir da presente decisão e acrescida de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, 

ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito 

Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 15 de março de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

juntado nos autos pela Juíza Leiga. Intimem-se as partes. Havendo 

recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões, após, 

certifique-se o preparo e voltem os autos conclusos para a decisão. Não 

havendo recurso, intime-se a parte reclamada para cumprir a obrigação no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%, além 

de penhora de bens. Havendo cumprimento voluntário, intime-se a 

reclamante sobre a satisfação do débito e expeça-se alvará e 

arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000305-39.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))
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MARCIO CORREIA GONZALES (EXECUTADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000305-39.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: MARCIO 

CORREIA GONZALES Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face de MARCIO CORREIA 

GONZALES, todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a 

condenação do Promovido no valor R$ 708,11 (setecentos e oito reais e 

onze centavos), referente a compras realizadas em seu estabelecimento 

que não foram adimplidas. Sustenta a Promovente que tentou de todas as 

formas solucionar a questão amigavelmente, o que suas tentativas 

restaram infrutíferas. Pois bem, constata-se nos autos que a parte 

Promovida não foi citada em decorrência de não ter sido localizada no 

endereço declinado na exordial, (ID n. 29306177). Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 05/03/2020 às 13h10m, a 

Promovente foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) requerer 

o que entender cabível (ID 29902989). Conforme consta nos autos, até a 

presente data a parte Promovente não manifestou nos autos quanto à 

citação do Promovido que se deu infrutífera, não informando o novo 

endereço do mesmo. Pois bem, a parte Promovente mesmo intimada, nada 

manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito e 

deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de informar nos autos o 

endereço do Promovido. Consigno que a indicação do endereço da parte 

Ré é atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, qualificação e 

endereço de parte é requisito essencial da inicial, nos termos do artigo 14, 

§1º, inciso I da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se ressaltar que a parte 

Exequente não promoveu os atos que lhe incumbia, abandonando a 

causa, gerando assim a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 17 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-76.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000309-76.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: ROSILENE 

RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face de ROSILENE RODRIGUES DOS 

SANTOS, todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a 

condenação do Promovido no valor R$ 705,09 (setecentos e cinco reais e 

nove centavos), referente a compras realizadas em seu estabelecimento 

que não foram adimplidas. Sustenta a Promovente que tentou de todas as 

formas solucionar a questão amigavelmente, o que suas tentativas 

restaram infrutíferas. Pois bem, constata-se nos autos que a parte 

Promovida não foi citada em decorrência de não ter sido localizada no 

endereço declinado na exordial, (ID n. 29312308). Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 05/03/2020 às 13h40m, a 

Promovente foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) requerer 
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o que entender cabível (ID 29903534). Conforme consta nos autos, até a 

presente data a parte Promovente não manifestou nos autos quanto à 

citação do Promovido que se deu infrutífera, não informando o novo 

endereço do mesmo. Pois bem, a parte Promovente mesmo intimada, nada 

manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito e 

deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de informar nos autos o 

endereço do Promovido. Consigno que a indicação do endereço da parte 

Ré é atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, qualificação e 

endereço de parte é requisito essencial da inicial, nos termos do artigo 14, 

§1º, inciso I da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se ressaltar que a parte 

Exequente não promoveu os atos que lhe incumbia, abandonando a 

causa, gerando assim a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-11.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000281-11.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: GEOVANE 

DA SILVA FERREIRA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face RICARDO VIEIRA RIBEIRO, 

todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a condenação do 

Promovido no valor de R$ 4.087,18 (quatro mil oitenta e sete reais e 

dezoito centavos) referente a compras realizadas em seu estabelecimento 

que não foram adimplidas. Sustenta a Promovente que tentou de todas as 

formas solucionar a questão amigavelmente, o que suas tentativas 

restaram infrutíferas. Pois bem, constata-se nos autos que a parte 

Promovida não foi citada em decorrência de não ter sido localizada no 

endereço declinado na exordial, (ID n. 29602381). Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 05/03/2020 às 13h10m, a 

Promovente foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) requerer 

o que entender cabível (ID 29902965). Conforme consta nos autos, até a 

presente data a parte Promovente não manifestou nos autos quanto à 

citação do Promovido que se deu infrutífera, não informando o novo 

endereço do mesmo. Pois bem, a parte Promovente mesmo intimada, nada 

manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito e 

deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de informar nos autos o 

endereço do Promovido. Consigno que a indicação do endereço da parte 

Ré é atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, qualificação e 

endereço de parte é requisito essencial da inicial, nos termos do artigo 14, 

§1º, inciso I da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se ressaltar que a parte 

Exequente não promoveu os atos que lhe incumbia, abandonando a 

causa, gerando assim a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000308-91.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO VIEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000308-91.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: RICARDO 

VIEIRA RIBEIRO Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face RICARDO VIEIRA RIBEIRO, 

todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a condenação do 

Promovido no valor de R$ 814,70 (oitocentos e quatorze reais e setenta 

centavos) referente a compras realizadas em seu estabelecimento que 

não foram adimplidas. Sustenta a Promovente que tentou de todas as 

formas solucionar a questão amigavelmente, o que suas tentativas 

restaram infrutíferas. Pois bem, constata-se nos autos que a parte 

Promovida não foi citada em decorrência de não ter sido localizada no 

endereço declinado na exordial, (ID n. 29600973). Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 05/03/2020 às 13h50m, a 

Promovente foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) requerer 

o que entender cabível (ID 29904456). Conforme consta nos autos, até a 

presente data a parte Promovente não manifestou nos autos quanto à 

citação do Promovido que se deu infrutífera, não informando o novo 

endereço do mesmo. Pois bem, a parte Promovente mesmo intimada, nada 

manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito e 

deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de informar nos autos o 

endereço do Promovido. Consigno que a indicação do endereço da parte 

Ré é atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, qualificação e 

endereço de parte é requisito essencial da inicial, nos termos do artigo 14, 

§1º, inciso I da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se ressaltar que a parte 

Exequente não promoveu os atos que lhe incumbia, abandonando a 

causa, gerando assim a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos, que poderão ser desarquivados caso haja 

recurso, sem ônus para a parte recorrente quanto ao desarquivamento. 

Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000295-92.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000295.92.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINÁRIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: APARECIDA 

DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINÁRIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA – ME em face de APARECIDA DOS SANTOS 

OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos. Requereu a parte 

Promovente a condenação da Promovida no pagamento da quantia de R$ 

1.296,49 (um mil duzentos e noventa e seis reais quarenta e nove 

centavos). Juntou aos autos Instrumento Contrato de Venda a Crédito com 

Reserva de Domínio e Planilha de Cálculo. Pois bem, verifica-se que as 

partes em audiência de tentativa de conciliação realizada na data de 11 de 

março de 2020 às 14h20m (quatorze horas e vinte minutos), transigiram 

com o objetivo de por fim ao presente feito (ID 30169616). Dessa forma, 

nos termos do artigo 840 do Código Civil, a homologação do acordo é 

medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO, por sentença, 

para que surta e produza, os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado pelas partes, nestes autos, em conseqüência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações 

de praxe. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. 

Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 16 de março de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes, 

desnecessário o decurso de prazo, arquivem-se os autos, que poderão 

ser desarquivados caso necessário sem custas para a parte com relação 

ao desarquivamento.. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-69.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO ALVES (EXECUTADO)

TATIANE LIMA DE SOUZA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000303-69.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINÁRIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: LAERCIO 

ALVES e TATIANE LIMA DE SOUZA ALVES Vistos, Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA – ME em face de LAERCIO 

ALVES e TATIANE LIMA DE SOUZA ALVES, todos devidamente 

qualificados nos autos. Requereu a parte Promovente a condenação dos 

Promovidos ao pagamento da quantia de R$ 6.830,36 (seis mil, oitocentos 

e trinta reais e trinta e seis centavos). Juntou aos autos Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida e planilha de cálculo. Pois bem, 

verifica-se que as partes em audiência de tentativa de conciliação 

realizada na data de 05 de março de 2020 às 14h30m (quatorze horas e 

trinta minutos), transigiram com o objetivo de por fim ao presente feito (ID 

29905402). Dessa forma, nos termos do artigo 840 do Código Civil, a 

homologação do acordo é medida que se impõe. Por tais considerações, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surta e produza, os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes, nestes autos, em 

conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO, e o faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de 

Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Desnecessário o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos que poderão ser desarquivados caso necessário 

sem custa para a parte quanto ao desarquivamento. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000216-16.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR NONATO QUEIROZ (EXECUTADO)

JUNIOR OLIVEIRA QUEIROZ (EXECUTADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000216.16.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINÁRIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: JUNIOR 

OLIVEIRA QUEIROZ e OSMAR NONATO QUEIROZ Vistos, Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL 

DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA – ME em face de JUNIOR 

OLIVEIRA QUEIROZ e OSMAR NONATO QUEIROZ, todos devidamente 

qualificados nos autos. Requereu a parte Promovente a condenação dos 

Promovidos no pagamento da quantia de R$ 6.674,13 (seis mil, seiscentos 

e setenta e quatro reais e treze centavos). Juntou aos autos Contrato de 

Venda a Crédito com Reserva de Domínio e planilha de cálculo. Pois bem, 

verifica-se que o 1º Promovido e a Promovente, em audiência de tentativa 

de conciliação realizada na data de 11 de março de 2020 às 14h00m 

(quatorze horas), transigiram com o objetivo de por fim ao presente feito 

(ID 30169592). Dessa forma, nos termos do artigo 840 do Código Civil, a 

homologação do acordo é medida que se impõe. Por tais considerações, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surta e produza, os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes, nestes autos, em 

conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO, e o faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de 

Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 11 de março de 2020. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Desnecessário o decurso de prazo, 

arquivem-se os autos que poderão ser desarquivados caso necessário 

sem custa para a parte quanto ao desarquivamento. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000409-31.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000409-31.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - ME Polo Passivo: BRUNA LUZIA BORGES 

DE OLIVEIRA Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 
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9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial 

proposta por GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 

- EPP - ME em face de BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Requereu a parte Promovente a 

condenação da parte Promovida no pagamento da quantia de R$ 5.180,48 

(cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e oito centavos). Juntou aos 

autos Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças e 

planilha de cálculo. Pois bem, verifica-se que as partes em audiência de 

tentativa de conciliação, realizada na data de 27 de fevereiro de 2020, às 

13h40m (treze horas e quarenta minutos), transigiram com o objetivo de 

por fim ao presente feito (ID 29650289). Dessa forma, nos termos do 

artigo 840 do Código Civil, a homologação do acordo é medida que se 

impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO, por sentença, para que surta 

e produza, os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado pelas 

partes, nestes autos, em conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO, e 

o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Desnecessário o decurso de prazo, 

arquivem-se os autos que poderão ser desarquivados caso necessário 

sem custa para a parte quanto ao desarquivamento. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-61.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JESUS DANIEL EICKOFF (EXECUTADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000310-61.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: WAGNER 

JESUS DANIEL EICKOFF Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME, em face de WAGNER JESUS DANIEL 

EICKOFF, todos qualificados nos autos. A Promovente requereu a 

condenação do Promovido no valor R$ 642,77 (seiscentos e quarenta e 

dois reais e setenta e sete centavos), referente a compras realizadas em 

seu estabelecimento que não foram adimplidas. Sustenta a Promovente 

que tentou de todas as formas solucionar a questão amigavelmente, o que 

suas tentativas restaram infrutíferas. Pois bem, constata-se nos autos que 

a parte Promovida não foi citada em decorrência de não ter sido localizada 

no endereço declinado na exordial, (ID n. 29602880). Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 05/03/2020 às 14h00m, a 

Promovente foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) requerer 

o que entender cabível (ID 29903980). Conforme consta nos autos, até a 

presente data a parte Promovente não manifestou nos autos quanto à 

citação do Promovido que se deu infrutífera, não informando o novo 

endereço do mesmo. Pois bem, a parte Promovente mesmo intimada, nada 

manifestou, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito e 

deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de informar nos autos o 

endereço do Promovido. Consigno que a indicação do endereço da parte 

Ré é atribuição da parte Autora. Ademais, o nome, qualificação e 

endereço de parte é requisito essencial da inicial, nos termos do artigo 14, 

§1º, inciso I da Lei 9.099/95. Com efeito, é de se ressaltar que a parte 

Exequente não promoveu os atos que lhe incumbia, abandonando a 

causa, gerando assim a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, 

inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 17 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-93.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CORTEZ (REQUERIDO)

ANIVERSINO CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DECISÃO Processo nº 

8010052-93.2016.811.0027 Vistos, etc. Defiro o pedido de ID 22365907, 

no que tange ao cumprimento de sentença. Destarte, cite-se/intime-se a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia 

devida, sob pena de acréscimo de multa de 10%, penhora de bens e 

protesto. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-89.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ BATISTA DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DECISÃO Processo: 

8010050-89.2017.8.11.0027. Vistos, etc. Defiro o pedido de ID 22360249, 

no que tange ao cumprimento de sentença. Destarte, cite-se/intime-se a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia 

devida, sob pena de acréscimo de multa de 10%, penhora de bens e 

protesto. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-82.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLIDES PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 

1000048-82.2017.8.11.0027. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, em face de Deoclides Pereira Alves, ambos 

qualificados no preâmbulo inicial. As partes em petição protocolada em ID 

26848466/ 26848468 em 04/12/2019 peticionaram informando que 

realizaram um acordo extrajudicial colocando fim ao objeto da presente 

lide, requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a extinção do 

presente feito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Nesse sentido, uma vez que as partes peticionaram informando que 

fizeram um acordo que coloca fim o presente conflito, bem como postulou 

pela extinção do processo, em nome do princípio da segurança jurídica, a 

alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida transação, 

resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível. Com 

efeito, o artigo 487 do Código de Processo Civil elenca as situações em 

que haverá a resolução do mérito, contemplando, em seu inciso III, alínea 

“b” a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o juiz homologar a 

transação. Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do 

Novo CPC. ISENTO de custas processuais de acordo com art.55 de lei 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desnecessário o decurso de 

prazo, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Itiquira/MT, 18 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-54.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. O. DA ROSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Vanderlei Alves Pereira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000153.54.2020.8.11.0027 Polo Ativo: A. J. O. DA ROSA & CIA LTDA - 

ME Polo Passivo: VANDERLEI ALVES PEREIRA Vistos, Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por A. J. O. DA ROSA & CIA LTDA - ME em 

face de VANDERLEI ALVES PEREIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Requereu a parte Promovente a condenação da parte Promovida ao 

pagamento da quantia de R$ 306,00 (trezentos e seis reais). Juntou aos 

autos pedidos faturados e assinados. Em audiência de tentativa de 

conciliação realizada na data de 11 de março de 2020 às 15h00m (quinze 

horas), verifica-se que as partes transigiram com o objetivo de por fim ao 

presente feito (ID 30170260). Por tais considerações, HOMOLOGO, por 

sentença, para que surta e produza, os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo entabulado pelas partes, nestes autos, em conseqüência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, e o faço com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de 

Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 18 de março de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Desnecessário o decurso de prazo, 

arquivem-se os autos, que poderão ser desarquivados sem custas para a 

parte quanto ao desarquivamento. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000723-14.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES OAB - MT18100-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·10 de março de 2020. [assinado eletronicamente] 

JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-42.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINAEL DE ANDRADE MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000068-42.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: 

ADINAEL DE ANDRADE MOTA Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO 

GROSSO E ACRE – SICREDI NOROESTE MT E ACRE em face de ADINAEL 

DE ANDRADE MOTA. Partes qualificadas no feito. A parte exequente, de 

acordo com o ID 27731809, pleiteia a pesquisa de endereços do 

executado, através dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD, SIEL e 

INFOSEG, com o fito de viabilizar a citação. Pois bem. Defiro parcialmente o 

pugnado pela parte credora e determino que a pesquisa de endereço do 

demandado seja realizada por meio dos SISTEMA INFOJUD. Aportando 

informações sobre endereços diversos dos já indicados nos autos, 

proceda-se à citação do executado, nos termos da decisão inicial. Caso 

contrário, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para 

providências. Jauru – MT, 18 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000561-19.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA DE CAMPOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO GOMES GUIMARAES OAB - MS19978 (ADVOGADO(A))

IZABELLA REGINA MUR DE CICCO OAB - MS23929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALVES DE CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000561-19.2019.8.11.0047. REQUERENTE: 

IVANILDA DE CAMPOS GUIMARAES REQUERIDO: JEFERSON ALVES DE 

CHAVES Vistos, etc. Cuida-se de Carta Precatória objetivando a 

constatação de imóvel rural, consoante finalidade descrita no ID 22669517 
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– pág. 27. Pois bem. Da análise do carreado aos autos, verifica-se que 

fora alcançada a finalidade da missiva (ID 29780289). Desta feita, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às providências. 

Jauru – MT, 18 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000021-68.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANCORE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000021-68.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: 

EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANCORE Vistos etc. Cuida-se de EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MT – SICREDI 

NOROESTE MT em face de EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANCORE. Partes 

qualificadas no feito. A parte exequente, no ID 20437374, sustenta que o 

documento de comprovação da penhora BACENJUD está em branco e 

requer a sua juntada aos autos. É o breve relato. DECIDO. Infere-se que o 

executado fora citado (ID 18354163), mas deixou transcorrer o prazo para 

manifestação (ID 18556557 e 19320034). À vista disso, este juízo, no ID 

19367154, deferindo o pugnado no ID 18692946, determinou a penhora 

online de valores pelo sistema BACENJUD. Pois bem. Da análise do 

carreado aos autos, verifico que apenas o protocolo BACENJUD 

encontra-se colacionado ao feito (ID 19367156). Desta feita, DETERMINO: 

a) A juntada do espelho da constrição efetivada; e b) A intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às 

providências. Jauru – MT, 18 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000325-67.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado. CONSIDERANDO que a parte requerida apresentou contestação 

n o s  a u t o s ,  c o n s t a t o  q u e  e s t a  f o i  p r o t o c o l a d a 

TEMPESTIVAMENTE,·IMPULSIONO·os presentes autos, a fim de que: 1. 

INTIMAR o advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para 

que apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·12 de fevereiro de 2020. [assinado 

eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-77.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado. CONSIDERANDO que a contestação apresentada no autos foi 

protocolada TEMPESTIVAMENTE,·IMPULSIONO·os presentes autos, a fim 

de que: 1. INTIMAR o advogado da parte autora, via Diário de Justiça 

Eletrônico, para que apresente Impugnação à Contestação, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·12 de fevereiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000397-54.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado. CONSIDERANDO que a contestação apresentada no autos foi 

protocolada TEMPESTIVAMENTE,·IMPULSIONO·os presentes autos, a fim 

de que: 1. INTIMAR o advogado da parte autora, via Diário de Justiça 

Eletrônico, para que apresente Impugnação à Contestação, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·12 de fevereiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000697-16.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000697-16.2019.8.11.0047. REQUERENTE: 

LUCIANA FERREIRA REQUERIDO: MARCIO RAMOS Vistos, etc. 

Sentença->Com resolução de mérito->Homologação de Acordo Trata-se 

de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

PARTINHA DE BENS E ALIMENTOS proposta por LUCIANA FERREIRA em 

face de MÁRCIO RAMOS, partes qualificadas nos autos. Na audiência de 

conciliação, realizada em 09 de dezembro de 2019, as partes chegaram a 

um acordo (id. 27216836). Os autos vieram conclusos. 

FUNDAMENTAÇÃO. As partes em epígrafe entabularam acordo durante a 

realização da audiência de conciliação (id 27216836). O direito em 

discussão é disponível, não havendo vícios aparentes na transação. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 860 de 1019



Nesse diapasão, possível a homologação, a fim de que o processo seja 

extinto. DISPOSITIVO HOMOLOGO para que operem seus jurídicos e legais 

efeitos, o pedido de extinção do processo com julgamento de mérito, 

formulado pelas partes, em face da transação firmada conforme (id 

27216836). Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Sem 

custas remanescentes, na forma do art. 90, §3°, do CP. Sem honorários 

sucumbenciais, diante da consensualidade. Transitada em julgado, 

arquive-se na forma da lei dando-se as devidas baixas. P. R. I. Cumpra-se. 

Jauru – MT, 18 de dezembro de 2019. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000743-05.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. D. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. R. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado. CONSIDERANDO que a contestação apresentada nos autos, foi 

protocolada TEMPESTIVAMENTE,·IMPULSIONO·os presentes autos, a fim 

de que: 1. INTIMAR o advogado da parte autora, via Diário de Justiça 

Eletrônico, para que apresente Impugnação à Contestação, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·9 de março de 2020. [assinado 

eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45431 Nr: 1698-24.2017.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horacio Ricardo Neiva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da certidão de ref.: 34, IMPULSIONO os 

presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte autora, através de seus advogados via DJE para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o 

que entender pertinente.

Jauru, 18 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46107 Nr: 2091-46.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JHON MESSIAS DE LIMA, JOSE BRASIL 

BATISTA SOA, DALMA MESSIAS DE LIMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da certidão de ref.: 52, IMPULSIONO os 

presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte autora, através de seus advogado via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o 

que entender pertinente.

Jauru, 18 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000466-86.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000466-86.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de embargos de declaração em que a parte 

Embargante alega contradição no despacho que acolheu o declínio de 

competência da Vara Única para os Juizados Especial. Conheço dos 

embargos porque tempestivos. No mérito, desacolho os embargos. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na decisão constante do ID nº 21505138 - Pág. 1/2, pretende, 

pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o 

que aclarar ou colmatar na decisão objurgada, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido no pronunciamento judicial, o que não se compadece com o 

recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371 do CPC/2015. Confira-se a seguinte ementa: Ementa 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 861 de 1019



HIPÓTESES ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos 

declaratórios só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade, ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. 

Estando evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão 

proferida nesta Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais 

em que se fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses 

invocadas pelas partes e que não foram consideradas significativas para 

o desate da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal 

recusar-se a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o 

requisito do prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) DISPOSITIVO Posto isso, 

desacolho os embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

voltem-me para análise do pedido de sequestro dos valores. Jauru, 16 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-19.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILIDIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CASTRILLON DA SILVA LARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000119-19.2020.8.11.0047. REQUERENTE: JOSE ILIDIO DA SILVA NETO 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS CASTRILLON DA SILVA LARA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Decido. O processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Quitação de Dívida c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por JOSE ILIDIO DA SILVA NETO em face de LUIZ 

CARLOS CASTRILLON DA SILVA LARA. Depreende-se dos autos que 

houve o protesto do autor pelo município de Araputanga/MT, em relação a 

uma dívida de R$ 421,71, referente ao pagamento do IPTU. Afirma que 

quitou o débito e realizou os atos tendentes a promover a baixa juntou ao 

registro de protesto do Serviço Notarial e Registral de Araputanga/MT, 

porém sem sucesso. Assim, requer a exclusão do protesto e indenização 

por danos morais em face do requerido, Tabelião de Protesto do Segundo 

Serviço Notarial de Araputanga/MT. Embora a incompetência territorial seja 

relativa e deva ser arguida pelas partes, no sistema dos juizados 

especiais admite-se a declaração de incompetência de oficio, a teor do 

que dispõe o enunciado 89 do FONAJE: ENUNCIADO 89 - A incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis. Sendo assim, verifico a incompetência deste juízo para apreciar a 

matéria em questão, a rigor do que disciplina o art. 4.º, I da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; Considerando que o 

promovido reside em Araputanga/MT e os fatos se deram naquela 

municipalidade, entendo que esta especializada é incompetente para 

apreciação do mérito discutido nos presentes autos. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 51, III da Lei 9.099/95. Isento de custas e honorários nos termos 

do artigo 55 do referido diploma. Com o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Jauru/MT, 17 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000144-32.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000144-32.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido 

formulado na inicial e recebo a presente execução de honorários 

advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) 

Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de 

eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o 

não oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 17 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-77.2011.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA GAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010041-77.2011.8.11.0047. REQUERENTE: ALESSANDRA DE OLIVEIRA 

GAIA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Visto etc. Trata-se de 

Reclamação formulada por ALESSANDRA DE OLIVEIRA GAIA em face do 

BANCO DO BRASIL S/A. O processo estava arquivado, no entanto, o 

BANCO DO BRASIL S/A veio aos autos pugnando pelo desarquivamento 

do feito para cálculo do valor das custas finais (id. 20399266). Pois bem. 

Defiro o requerimento da parte, determinando a efetivação do cálculo das 

custas finais e, em sequência, a intimação do requerido para pagamento 

em 05 (cinco) dias. Efetivadas as medidas e não havendo mais 

requerimentos, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Jauru, 18 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-64.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000030-64.2018.8.11.0047. REQUERENTE: EGIDIO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Efetivem-se as 

determinações exaradas na decisão de id. 18906522. Após, como houve 
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o decurso para manifestação das partes (id. 21279264), arquivem-se os 

autos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru, 18 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000175-57.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO PANTALIAO CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000175-57.2017.8.11.0047. 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO EXEQUENTE: JOSE APARECIDO 

PANTALIAO CAMPOS Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA proposta por BANCO BRADESCO S.A., em face de JOSÉ 

APARECIDO PANTALIÃO CAMPOS. Partes qualificadas no feito. Apesar 

de devidamente intimado (ID 25570990) a parte executada deixou o prazo 

transcorrer in albis sem efetuar o pagamento do débito. Instada a 

manifestar, a parte exequente (ID 25997001) – pág. 1/2, pugna pela 

penhora online de valores, via sistema BACENJUD, em razão da inércia do 

requerido citado. Pois bem. Defiro o bloqueio, via penhora on-line, sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição 

financeira em nome de JOSÉ APARECIDO PANTALIÃO CAMPOS, CPF n. 

019.197.851-59 (ID 11185048) – pág. 1, no valor de R$ 918,27 

(novecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) (ID 25997002 – pág. 

1). Com a juntada aos autos do recibo de protocolamento/detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio de valores/transferências/desbloqueios e/ou 

reiterações para bloqueio de valores, manifeste-se a parte exequente, em 

10 (dez) dias. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome dos executados, considerar-se-á efetuada 

a penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação dos executados para os fins legais, que pode se dar na pessoa 

de seus advogados, ou, na falta deste, pessoalmente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jauru – MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000544-80.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000544-80.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por 

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. De acordo com o carreado, a presente fora originalmente 

proposta na Vara Única deste Juízo (ID 22462598), tendo sua 

competência declinada para o Juizado, conforme decisão (ID 22462608 – 

pág. 39). Compulsando os autos verifica-se que foram opostos embargos 

à execução apenso ao presente feito (ID 22462608) – pág. 26. Porém, 

ausente as cópias nos autos. Pois bem. É o relatório. Decido. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, DETERMINO AS SEGUINTES MEDIDAS: 1.JUNTE-SE cópia 

da sentença dos embargos à execução distribuído em apenso como 

informado (ID 22462608) – pág. 26, pois ausente, com a certidão de 

trânsito em julgado; 2.A seguir, ENCAMINHE-SE o expediente homologado 

à Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, 

dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, 

seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 3.Em seguida, 

EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, 

do CPC. CUMPRA-SE. Após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. Jauru-MT, 16 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000543-95.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000543-95.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por 

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. De acordo com o carreado, a presente fora originalmente 

proposta na Vara Única deste Juízo (ID 22462052), tendo sua 

competência declinada para o Juizado, conforme decisão (ID 22462063 – 

págs. 57). Negado seguimento ao recurso de apelação (ID 22462063) – 

págs. 43/50 interposto pela parte executada inconformada com a 

sentença proferida nos embargos à execução distribuídos em apenso a 

estes autos (ID 224602063) – pág. 31. Com o trânsito em julgado do 

recurso (ID 22462063) – pág. 53, o exequente requer a remessa para 

elaboração do cálculo de liquidação do débito (ID 22462063) – pág. 52. 

Este Juízo ratificou os atos decisórios proferidos e demais passíveis de 

aproveitamento, determinando o regular processamento na fase atual (ID 

24318012) – págs. 1/2. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO AS SEGUINTES 

MEDIDAS: 1.JUNTE-SE cópia da sentença dos embargos à execução 

distribuído em apenso como informado (ID 22462063) – pág. 31, pois 

ausente. 2. A seguir, ENCAMINHE-SE o expediente homologado à 

Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, 

dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, 

seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 3. Após, 

EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, 

do CPC. 4. Em tempo, com fundamento no art. 425, §2°, do CPC, determino 

a imediata INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, depositar a certidão do título executado no Cartório da Secretaria 

deste Juízo; a qual será inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito em 

julgado deste processo. CUMPRA-SE. Após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Jauru-MT, 16 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-90.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GEIEL BRAULIO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000123-90.2019.8.11.0047. REQUERENTE: GEIEL BRAULIO CORREA 

REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Passo à análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são parcialmente procedentes. Trata-se de reclamação 

ajuizada por GEIEL BRAULIO CORREA em desfavor de ÁGUAS DE JAURU 

ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, aduz o autor que no mês de 

setembro de 2018 recebeu duas faturas no mês; que pagou e guardou os 

comprovantes, que novamente no mês de fevereiro a reclamada enviou 

duas faturas uma no valor de R$22,50 e outra no valor de R$22,03; afirma 
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que procurou o Procon para a solução da questão, todavia sem êxito, 

requer o cancelamento das faturas repetidas e a transferência de 

titularidade. Por outro turno a concessionária relata que quanto a primeira 

reclamação referente a duplicidade de fatura no mês de setembro de 

2018, não prospera, haja vista que a fatura em que o reclamante afirma 

ser dúplice é fatura de energia elétrica (Energisa) e não fatura de água. 

Quanto a segunda reclamação sobre a duplicidade de fatura do mês de 

fevereiro, relata que as faturas correspondem a meses diversos e que as 

faturas contestadas do mês de fevereiro já foram canceladas, por fim 

requer a improcedência da inicial. A relação jurídica estabelecida entre as 

partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como 

prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo 

que patente à incidência das disposições protetivas previstas no diploma 

legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor foi 

invertido o ônus da prova em favor do consumidor. Da análise dos 

documentos acostados a inicial, tem-se que, em relação a primeira 

reclamação, duplicidade de faturas no mês de setembro, não prospera, 

uma vez que uma das faturas é referente a conta de energia, quanto a 

reclamação de duplicidade no mês de fevereiro, a reclamada afirma que 

se refere a meses distinto, ou seja, de competência diversa, embora 

expedida no mesmo mês. No caso, verifico que houve a emissão e 

vencimento de duas faturas em um só mês (id.18600642 - Pág. 1), porém 

de competência diversa, sem qualquer comunicação prévia ao 

consumidor, o que de fato configura conduta abusiva, pois em desacordo 

com o dever de informação que deve permear a relação de fornecer e 

consumidor. Portanto, reconheço a falha no serviço prestado pela 

reclamada, devendo adequar a prestação do serviço, no sentido de que 

na emissão de faturas venham as informações claras sobre o período 

cobrado e mês de referência. Insta ressaltar, que não se trata de fatura 

repetida, como entende o autor, pois, como explicado acima, trata-se de 

fatura de competência distinta, assim, não há que se falar em declaração 

de improcedência de fatura repetidas. Assim, a medida que se impõe é de 

procedência parcial do pedido. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para: a) DETERMINAR que a reclamada emita faturas com 

informações adequadas e precisas sobre o período cobrado, mês de 

referência e valor devido, nos termos do art. 6°, III, do CDC; b) 

DETERMINAR que a reclamada efetue a transferência de titularidade para 

o nome do reclamante, no prazo de 30 (trinta) dias; c) INDEFERIR o pedido 

de declaração de improcedência de faturas. Sem custas e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000751-79.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE NORIVALDA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JM Rodrigues Comercio (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000751-79.2019.8.11.0047. REQUERENTE: MARCILENE NORIVALDA 

MARTINS REQUERIDO: JM RODRIGUES COMERCIO Vistos etc. Relatório. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por MARCILENE NORIVALDA MARTINS 

em desfavor de JM RODRIGUES COMERCIO, representada por JUAREZ 

MARCOLINO RODRIGUES, Noticia a Reclamante: - que recebeu do 

reclamado dois cheques, um no valor de R$1.665,54, (mil seiscentos e 

sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e outro no valor de 

R$1.697,00, (mil seiscentos e noventa e sete reais), ambos nominados à 

autora, para pagamento de dívidas que o reclamado havia com seu 

esposo, todavia ao descontar os cheques os dois foram devolvidos por 

ausência de fundo; afirma que já buscou solução da questão com o 

reclamado, sendo que o mesmo está sempre fazendo proposta, todavia 

sem resultado positivo. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA. A parte Reclamada, apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer na audiência de conciliação, 

razão pela qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a 

revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. Em conformidade com o Enunciado 20, do 

FONAJE, cabe à parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo 

se for por motivo justificado. O cheque, como título de crédito, é dotado de 

autonomia e literalidade, na medida em que perfaz relação jurídica própria 

e independente daquela que justificou sua emissão, nos termos declinados 

na cártula. Sua regular emissão, bem como o advento da data de 

vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o título líquido e 

certo. Assim, uma vez comprovado pela Autora a subsistência da dívida, 

cumpre à parte Requerida provar o contrário demonstrando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, 

do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado 

procedente. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 

487, inciso I, do CPC c.c. artigo 20, da Lei nº 9.099/95, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) reconhecer a revelia da parte 

Reclamada; b) condenar a parte Reclamada a pagar a importância de R$ 

3.362,54 (Três mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta quatro 

centavos), acrescida de juros legais 1% (um por cento) a.m., e correção 

monetária (INPC), contados a partir do vencimento de cada título, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000080-56.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JB ANDRADE CONSTRUCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000080-56.2019.8.11.0047. REQUERENTE: JB ANDRADE CONSTRUCOES 

LTDA REQUERIDO: A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP Vistos 

etc. Relatório. Cuida-se de reclamação ajuizada por JB ANDRADE 

CONSTRUÇÕES LTDA representada por seu sócio proprietário o Sr. JOSE 

CARLOS BATISTA DE ANDRADE em desfavor de A.D.S. CONSTRUÇÕES 

ELÉTRICAS LTDA, Noticia a Reclamante: - que firmou contrato prestação 

de serviços de locação de 36 (trinta e seis) peças de andaimes com a 

reclamada; que os andaimes foram utilizados durante 69(sessenta e nove) 

dias e no término do período, solicitaram a retirada dos andaimes; que 

após a entrega dos mesmos a Requerida vem postergando o 
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adimplemento; que passaram-se mais de um ano da prestação dos 

serviços sem que a Requerida pagasse pela locação dos andaimes; que 

em último contato se deu pelo telefone celular (65) 99973-2360, onde o Sr. 

Marcos comprometeu-se a pagar o valor devido e pediu para que o Autor 

entrasse em contato com o escritório de contabilidade do Sr. João 

Augusto, para que ele encaminhasse por e-mail um recibo que deveria 

conter o valor, data da prestação do serviço e conta bancária para 

pagamento; que após o envio do recibo assinado o reclamado não pagou 

a dívida e não atende mais as suas ligações. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No evento 

22139374, foi proferido despacho, onde restou-se invertido o ônus da 

prova em favor do autor. Analisando detidamente os autos, verifico que 

razão assiste à parte requerente, uma vez que a reclamada embora não 

negue a relação jurídica (aluguel dos andaimes), não comprova o 

pagamento da dívida, não há um comprovante sequer de pagamento, 

fazendo uso tão somente do recibo acostado pelo autor, o que não se 

aproveita no presente caso, até porquanto aduz que a forma descrita no 

recibo foi diversa da efetivamente realizada (id.29140288). Assim, uma 

vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, cumpre à parte 

Requerida provar o contrário demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido do autor ser julgado procedente. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) 

condenar a parte Reclamada a pagar a importância de R$ 3.726,00 (Três 

mil setecentos e vinte e seis reais), acrescida de juros legais 1% (um por 

cento) a.m., e correção monetária (INPC), contados a partir do vencimento 

da dívida, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-75.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000081-75.2018.8.11.0047. REQUERENTE: ARLES DIAS SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em sentença. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposto TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO, 

contra sentença proferida no evento 17359883 do presente feito, 

requerendo para tanto que seja sanada a aludida obscuridade decorrente. 

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou 

omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 

tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito 

de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Analisando a r. 

decisão fustigada, não é possível se visualizar a obscuridade alegada 

Razão pela qual se demonstra que os embargos de declaração não são 

via própria para a citada discussão, sendo assim verifico ser inadequada 

a via dos embargos para alteração da decisão. Ausentes as hipóteses 

que os sustentem, somente por meio de recurso próprio poderia ser 

provido o inconformismo. DISPOSITIVO. Na linha do exposto e por tudo que 

consta nos autos, opino pelo NÃO ACOLHIMENTO dos embargos de 

declaração, tendo em vista ser via inadequada. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. ubmeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000095-59.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE SOUZA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES OAB - MT18100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000095-59.2018.8.11.0047. REQUERENTE: ENEIAS DE SOUZA COIMBRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposto por 

ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra 

sentença proferida no mov. 17359889 do presente feito, requerendo para 

tanto que sejam sanadas as aludidas omissões decorrentes. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. 

Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter 

a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Analisando a r. decisão 

fustigada, não é possível se visualizar a omissão alegada pelo 

embargante, tampouco restou demonstrado através de documentos que 

houve a inversão dos fatos, ou provado o dolo da parte autora, assim não 

há que se falar em condenação por litigância de má-fé. Desse modo, 

inexiste vícios na decisão proferida por este juízo. Razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão, sendo assim verifico ser inadequada a via dos 

embargos para alteração da decisão. Ausentes as hipóteses que os 

sustentem, somente por meio de recurso próprio poderia ser provido o 

inconformismo. DISPOSITIVO. Na linha do exposto e por tudo que consta 

nos autos, opino pelo NÃO ACOLHIMENTO dos embargos de declaração, 

tendo em vista ser via inadequada. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23247 Nr: 1307-08.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES CARDOSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

 1. Intimem-se a parte requerida para que se manifeste nos autos, com 

relação à petição juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender oportuno.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40199 Nr: 2977-42.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NUNES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Certifico que expedi o Alvará do Requerente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8318 Nr: 750-94.2008.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19024/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, bem como, 

com arrimo nos artigos 282, 312 e 316, todos do Código de Processo 

Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão realizado pelo réu José 

Carlos dos Santos.4. Outrossim, ante a não localização do acusado para o 

cumprimento do mandado de prisão, tendo em vista, o teor disposto no 

artigo 366 do Código de Processo Penal e considerando que o crime fora 

cometido após a entrada em vigor da Lei nº. 9.271/96, isto é, após a data 

de 17/06/1996, declaro suspenso o processo e também suspenso . 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10768 Nr: 415-07.2010.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA MARIA DA SILVA, CARMEM SILVA, IVONE 

MARIA DE SOUZA, MARIA SOLANGE PACHECO, SILVONE JOSÉ DA 

SILVA, PATRÍCIA MARIA DA SILVA, LUZINETE SOUZA DA SILVA, 

MATILDE CAETANO DA SILVA, APARECIDA MARIA DOS SANTOS, 

EMERSON JOSE DA SILVA, CRISTIANO ANATÓRIO CAETANO SILVA, 

ELIZÂNGELA MARIA DA SILVA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, CÍCERO 

JOSÉ DA SILVA, IVO JOSÉ DA SILVA, JORGE JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ANATÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES EDSON FÉLIX 

MEDEIROS - OAB:7.703, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido Sr. 

JOSÉ ANATÓRIO DA SILVA.

 Com a inicial vieram os devidos documentos.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO

2.1. Os documentos apresentados comprovam o parentesco dos 

herdeiros, bem como demonstram os bem e valores arrolados, tendo sido 

exibido o plano de partilha com a anuência de todos os herdeiros, 

devidamente representados por seu respectivo procurador.

O processo está instruído com os documentos indispensáveis à 

homologação da partilha, feita eqüitativamente e de acordo com as normas 

legais (art. 1.603 do Código Civil), estando satisfeitas todas as 

formalidades, e as partes devidamente representadas.

O requerente juntou certidões das fazendas públicas municipal, estadual e 

federal; o Ministério Público opinou no processo, manifestando-se 

inclusive pela regularidade e pela realização da partilha e sua 

conseqüente homologação.

 3. DISPOSITIVO.

3.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha relativa aos bens deixados pelo 

falecido Sr. JOSÉ ANATÓRIO DA SILVA, nos termos dos nos termos do 

art. 2.013 e seguintes do Código Civil e art. 647 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, atribuindo aos herdeiros todos os bens 

descritos nestes autos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos 

de terceiros.

3.2. Com o trânsito em julgado, proceda-se as anotações necessárias, 

inclusive no Distribuidor, quitadas eventuais custas, expeça-se os 

respectivos formais de partilha e alvarás referentes aos bens por ele 

abrangidos, se o caso, tudo nos termos do artigo 655 do Novo Código de 

Processo Civil.

3.3. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20599 Nr: 651-22.2011.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJDS, ECDS, MCDS, EJDS, CACS, EMDS, JJDS, CS, 

APDS, LSDS, ASM, MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, MARCONDES EDSON FÉLIX MEDEIROS - OAB:7.703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pela falecida HILDA 

MARIA DA SILVA.

 Com a inicial vieram os devidos documentos.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO

2.1. Os documentos apresentados comprovam o parentesco dos 

herdeiros, bem como demonstram os bem e valores arrolados, tendo sido 

exibido o plano de partilha com a anuência de todos os herdeiros, 

devidamente representados por seu respectivo procurador.

O processo está instruído com os documentos indispensáveis à 

homologação da partilha, feita eqüitativamente e de acordo com as normas 

legais (art. 1.603 do Código Civil), estando satisfeitas todas as 

formalidades, e as partes devidamente representadas.

O requerente juntou certidões das fazendas públicas municipal, estadual e 

federal; o Ministério Público opinou no processo, manifestando-se 

inclusive pela regularidade e pela realização da partilha e sua 

conseqüente homologação.

 3. DISPOSITIVO.

3.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha relativa aos bens deixados pela 

falecida HILDA MARIA DA SILVA, nos termos dos nos termos do art. 2.013 

e seguintes do Código Civil e art. 647 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, atribuindo aos herdeiros todos os bens descritos nestes 

autos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

3.2. Com o trânsito em julgado, proceda-se as anotações necessárias, 

inclusive no Distribuidor, quitadas eventuais custas, expeça-se os 

respectivos formais de partilha e alvarás referentes aos bens por ele 
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abrangidos, se o caso, tudo nos termos do artigo 655 do Novo Código de 

Processo Civil.

3.3. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27812 Nr: 762-64.2015.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIUVACI PRADO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NIUVACI PRADO MIRANDA, Cpf: 

50242970168, Rg: 759195, natural de Juscimeira-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 582,86 (Quinhentos e 

oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) especificado na petição 

inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Proceder com a Citação do requerido NIUVACI PRADO 

MIRANDA estando em lugar incerto e não sabido para, caso queira, 

responder a ação. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. Ação Monitória 

em razão do não pagamento representados pelo cheque de n°0047 e 

n°0059.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Defiro o pedido retro para que seja 

realizada a citação da parte requerida via edital, na forma da lei, uma vez 

que a mesmo encontra-se em lugar incerto e não sabido.2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatris Soares 

Mascarenhas, digitei.

Juscimeira, 17 de março de 2020

Jean da Costa Amaral Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30606 Nr: 559-68.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO BATISTA SOARES, FRANCISCO 

JOSÉ SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310/MT

 Vistos.

1. Diante do teor de certidão de Ref: 242, intime-se novamente a defesa 

para apresentação de alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de ser oficiado a Ordem dos Advogados do Brasil sobre a inércia, 

bem como a nomeação de advogado dativo sob as custas do causídico 

em tela.

2. Assim que acostado ao feito, venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31950 Nr: 1142-53.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA XAVIER RODRIGUES, 2º SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS, 

WAF GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA. - 

OAB:14553, Mullena Cristina Martins dos Santos - OAB:21.363, 

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363-O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa do 

seu(s) procurador(es)/advogado(s), acerca da PERÍCIA DESIGNADA para 

o dia 14/04/2020), às 10h30min horas, a ser realizada no Cartório do 2º 

Ofício, endereço: Rua Princesa Isabel, nº. 15, Centro, Juscimeira – MT. 

Ficam as partes intimadas por intermédio de seus advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36515 Nr: 1386-45.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO LOBO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 16. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36516 Nr: 1387-30.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINILDO FERREIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 17. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36517 Nr: 1388-15.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINILDO FERREIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 16. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36708 Nr: 1480-90.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINI SOARES SENRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

666,08 (Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos r. sentença de Referência 11. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais e R$ 

252,68 (Duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), 

para fins de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36742 Nr: 1498-14.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

660,80 (Seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos), a que foi 

condenado nos termos r. sentença de Referência 10. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas Judiciais e R$ 

247,40 (Duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24219 Nr: 408-73.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VAZ PASSARINHO, RAIMUNDO 

FIDELES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCILENE ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Teles da Silva - 

OAB:27792-O, THAIS SUELEN GARCIA - OAB:12190/MT

 Vistos.

1. Diante do termo de audiência(fls.66) e certidão(fls. 73) , vejo por bem 

reduzir o valor arbitrado em fls. para 1 URH.

2. Assim, uma vez que até a presente data a causídica nomeada (fls.44) 

não apresentou alegações finais, nomeio a(a) Dr(a). Patricia Teles da 

Silva, inscrito na OAB/MT 27792-O, como Defensor(a) Dativo(a) do 

requerido nestes autos, para acompanhar e apresentar a contestação no 

prazo legal. Intime-o(a) da nomeação, devendo o processo a ele(ela) ser 

enviado para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

3. A prestação da assistência judiciária, no caso, deverá ser totalmente 

gratuita, vedada ao(à) Defensor(a) Dativo(a) cobrar do assistido 

honorários advocatícios, taxas, custas ou emolumentos a qualquer título, 

sob pena de sua substituição, perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo 

das sanções administrativas, penais e disciplinares. Nesse passo, fixo o 

valor dos honorários advocatícios ao(à) causídico(a) nomeado(a), o valor 

dos honorários em 02 URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, 

a ser executado frente ao Estado de Mato Grosso.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOPES ALEXANDRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000205-84.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edgar Ferreira (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Recebo o pedido de explicações em juízo, interposto por 

MOISÉS DOS SANTOS, por meio de advogado constituído, contra o 

interpelado EDGAR FERREIRA, nos termos do art. 144 do Código Penal. 2. 

Em consequência, determino a notificação do interpelado a fim de prestar 

os esclarecimentos solicitados, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Em caso de 

recusa a prestar explicações ou deixando de fornecê-las 

satisfatoriamente, fica o interpelado sujeito a responder pela ofensa. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63986 Nr: 975-18.2014.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo legal, 

se manifeste sobre a Exceção de Pré-Executividade oposta, fls. 129 e 

seguintes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000496-32.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILVA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000496-32.2019.8.11.0109 

Requerente: ROZILVA DE CARVALHO Requerente: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. Considerando que o litígio como 

posto é improvável uma composição entre as partes, deixo de designar 

audiência de conciliação e passo a sanear o feito (artigo 357, do CPC). 2. 

Com relação à preliminar de prescrição alegado pela parte Requerida, 

postergo sua análise quando da prolação de sentença. Assim, não 

havendo qualquer questão processual pendente, dou o feito por saneado. 

3. Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte 

autora exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e 

c) se cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de 

que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de junho de 2020, às 09:00 horas. 5.1 Intime-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca, devendo a Secretaria informar ao Juízo Deprecado que cabe 

à parte Autora providenciar o comparecimento de sua testemunha ao ato 

deprecado, nos termos do art. 455, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 27 de fevereiro de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 70095 Nr: 2764-41.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Vistos etc.

Tendo em vista as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras 

ações, suspendeu as audiências envolvendo processos de réus presos, 

CANCELO a audiência designada para a data de 18.03.2020, a qual será 

posteriormente redesignada.

Extraia-se cópia da Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e junte-se ao processo.

Intimem-se a Defesa, o Ministério Público e o estabelecimento prisional em 

que o acusado encontra-se detido, acerca do cancelamento da audiência.

Transcorrido o prazo disposto no art. 9º Portaria Conjunta nº 247 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, retornem os autos ao 

gabinete para redesignação de nova data e horário.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 17 de março de 2020.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72755 Nr: 357-28.2018.811.0111

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

EIDINAMAR JUSTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 357-28.2018.811.0111 – Código 72755

ESPÉCIE: Tutela e Curatela

 PARTE REQUERENTE: EDINAMAR JUSTINO DE OLIVEIRA, CPF n. 

040.991.081-39 e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que por este Juízo foi declarada a INTERDIÇÃO de LEANDRO 

LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO, brasileiro, filho de Verni Lucas de 

Carvalho e Eidinamar Justino de Oliveira, nascido em 08/08/1999, 

declarando-o incapaz exercer pessoalmente os atos de sua vida civil, 

sendo-lhe nomeada CURADORA a Sra. EIDINAMAR JUSTINO DE OLIVEIRA, 

brasileira, filha de Maria da Conceição Meneghitti, portadora do RG n. 

1980940-9, nascida em 03/07/1960, residente e domiciliada na Rua 01, n. 

49, Bairro Cidade Alta, Matupá/MT, nos autos supra. A Curatela é por 

tempo indeterminado e tem a finalidade de reger a vida do interditando em 

todos os atos de sua vida civil. O presente Edital será publicado por 03 

(três) vezes no Diário da Justiça do Estado, com intervalo de 10 (dez) 

dias, conforme o teor da sentença colacionada abaixo.

 SENTENÇA: “(...) Em síntese a seguir transcrita: “Não restando dúvidas 

acerca do prejuízo de capacidade do requerido, o acolhimento do pedido é 

medida de rigor para assegurar-lhe adequada proteção e preservação de 

seus direitos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em face de 

Leandro Lucas de Oliveira Carvalho e o DECLARO pessoa com deficiência 

de natureza mental, em caráter permanente nos termos do artigo 2º da Lei 

13.146/15. Por conseguinte, na forma do ordenamento jurídico, nomeio-lhe 

curadora a requerente Eidinamar Justino de Oliveira para todos os fins de 

direito. Nos termos do artigo 755, § 3°, do Código de Processo Civil, 

inscreva-se a presente sentença no Registro Civil, valendo como edital, 

publicando-se pela Imprensa Oficial, por três vezes, com intervalos de dez 

dias. Lavre-se o termo de compromisso de curatela definitivo. Expeça-se a 

certidão de honorários advocatícios (3 URH) em favor da advogada 

Fernanda de Freitas Rosa. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.” Matupá (MT), 26 de outubro de 2018. Suelen Barizon - Juíza 

de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Matupá - MT, 17 de março de 2020.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 86622 Nr: 60-50.2020.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR APARECIDO DOS SANTOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13563

 Vistos etc.

Tendo em vista as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras 

ações, suspendeu as audiências envolvendo processos de réus presos, 

CANCELO a audiência designada para a data de 18.03.2020, a qual será 

posteriormente redesignada.

Extraia-se cópia da Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e junte-se ao processo.

Intimem-se a Defesa, o Ministério Público e o estabelecimento prisional em 

que o acusado encontra-se detido, acerca do cancelamento da audiência.

Transcorrido o prazo disposto no art. 9º Portaria Conjunta nº 247 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, retornem os autos ao 

gabinete para redesignação de nova data e horário.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 17 de março de 2020.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79652 Nr: 3813-83.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo lega 

apresente memoriais finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-64.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREONE TEIXEIRA TESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA OAB - MT26066/O (ADVOGADO(A))

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001069-64.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:ANDREONE 

TEIXEIRA TESTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALVARO RATTI 

HUBNER, RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 

321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000. Matupá, 18 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Marcia Marçal de Mendonça Monteiro – 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000662-10.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000662-10.2019.8.11.0030 REQUERENTE: JOSE BISPO NEVES 

REQUERIDO: MARIA MARCIENE GOMES SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO proposta por JOSÉ BISPO NEVES em face de MARIA MARCIENE 

GOMES, ambos qualificados na inicial. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte requerente foi intimada através do seu procurador constituído 
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nos autos, para recolher as custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, contudo, permaneceu inerte. Logo, 

considerando que a requerente não promoveu ato que lhe competia, a 

extinção deste processo é medida que se impõe, senão vejamos o que 

dispõe o parágrafo único do artigo 321, do CPC: Art. 321 – parágrafo 

único: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. Ante o exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321 c/c art. 290, ambos do CPC e 

por consequência julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do CPC. Custas e honorários pela 

requerente, os quais arbitro em 10% sob o valor atualizado da causa. Com 

o trânsito em julgado, procedidas as anotações de necessárias, 

arquive-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59375 Nr: 3451-04.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Josefa de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denilson Nassarden Paiva 

Junior - OAB:19132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja ambas as partes intimadas para, no prazo de 10 

dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref.68 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59386 Nr: 3457-11.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belita Edith Querobino Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denilson Nassarden Paiva 

Junior - OAB:19132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja ambas as partes intimadas para, no prazo de 10 

dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref.70 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 59452 Nr: 3489-16.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O, DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEM - OAB:11338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Itallo Gustavo de Almeida Leite - OAB:7413/MT, 

RAFAEL BERTACHINI M. JACINTO - OAB:235654/OAB

 DESPACHO

Ante o teor da Portaria-Conjunta N. 247 de 16 de março de 2020, a qual 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual será 

designada conforme pauta do Juízo.

Intimem-se as partes.

Dê ciência ao Ministério Público.

Vale a presente como mandado e ofício no que couber, tendo em vista a 

urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61877 Nr: 339-90.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a defesa intimada para, no prazo legal, apresentar 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62148 Nr: 506-10.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonízio Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62754 Nr: 872-49.2017.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineis Ana de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada pessoalmente para, 

no prazo de 10 dias, manifestar acerca do documento acostado na Ref.84 

, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, 

conforme a sentença de ref.62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64402 Nr: 1610-37.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Elias dos Santos, Ana Paula Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NobreSaúde Administradora Hospitalar Ltda 

(Hosp. Mat. Laura de Vicuna II), Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49911 Nr: 962-28.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdLRSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leônidas Cargnin Quatrin - 

OAB:22.284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537, Nátalia Cargnin Quatrin - 

OAB:17737/O

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 
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processo para intimar pessoalmente a parte requerente para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60571 Nr: 4041-78.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Renan Aguiar Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte autora intimada pessoalmente para, no 

prazo de 10 dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref.42 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61675 Nr: 243-75.2017.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Porfirio de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Joaquim da Slva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65441 Nr: 2047-78.2017.811.0030

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Nardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Schamme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar pessoalmente a parte requerente para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53113 Nr: 30-06.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58815 Nr: 3224-14.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fanáwia Barbosa Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59834 Nr: 3709-14.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moreira Cavalcante, Aleixo Luiz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o cpf 256.716.771-44 do executado Aleixo Luiz de Oliveira 

consta como inválido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59834 Nr: 3709-14.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moreira Cavalcante, Aleixo Luiz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60721 Nr: 4113-65.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilio Ferreira Lemes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60627 Nr: 4070-31.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gonzaga, Ademar Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 68983 Nr: 399-29.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nobres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Campos Filho - 

OAB:23568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte autora intimada para, no prazo de 10 dias , 

manifestar acerca do documento acostado na Ref.36 .

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000143-40.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ILIEL FOGACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Vistos etc. Primeiramente, 

indefiro o pedido de ID. 20146646 haja vista o teor da sentença de ID. 

10608811, o qual afasta a incidência do dano moral. Ademais, diante do 

teor da petição de ID. 15666906, noticiando o cumprimento integral da 

sentença, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 924, II, do 

CPC. Sem custas e taxas judiciárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações. Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000193-95.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA CRISTINA ROMERA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

expedição de alvará de levantamento, em favor do patrono da parte 

autora. Para tanto deverá ser certificado nos autos se o patrono da 

exequente possui poderes para tanto. Expeça-se alvará de levantamento. 

Com o cumprimento da determinação acima, sendo noticiado o pagamento 

integral do débito, desde já JULGO EXTINTO o presente feito, com base no 

art. 924, II, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que a Fazenda Pública 

é isenta do pagamento desses. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000245-54.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIANO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA VARA ÚNICA DE NORTELÂNDIA Av. Valentin Peron, 220, 

CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR 

LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 1000245-54.2019.8.11.0031 Valor da 

causa: R$ 134.334,71 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MANOEL CASSIANO BEZERRA Endereço: fazenda agua branca, s/n, 

gleba santaninha, zona rural, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, s/n, complexo palacio paiaguas, centro politico 

adminstrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 Senhor(a): MANOEL 

CASSIANO BEZERRA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

06/02/2020 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. NORTELÂNDIA, 29 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000291-43.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SIRINO BENEDITO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENOR ALVES BARRETO (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000291-43.2019.8.11.0031 AUTOR(A): SIRINO BENEDITO DA COSTA 

REU: ALCENOR ALVES BARRETO Vistos etc. No despacho de ID 

26178725 foi determinado ao requerente que apresentasse a 

comprovação de sua hipossuficiência, para fins de análise do pedido de 

gratuidade da justiça. Na petição de ID 26404064 o requerente juntou a 

declaração de imposto de renda, bem como o extrato de movimentação 

bancária, documentos estes, que me levam a crer que a realidade 

socioeconômica do requerente não se adequa ao conceito de 

hipossuficiente financeira. É que compulsando os autos, verifico que o 

requerente é servidor aposentado e recebe proventos dos Estado de Mato 

Grosso na importância de R$ 3.729,00, valor este muito acima do salário 

mínimo vigente, motivo pelo qual, entendo que o requerimento deve ser 

negado. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento para a concessão do 

benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora, para que promova o 

recolhimento das custas iniciais, sob o valor do imóvel objeto da lide, no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do feito com baixa da 

distribuição. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-48.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ YARZOM SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO(A))

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000129-48.2019.8.11.0031 AUTOR(A): LUIZ YARZOM SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Intimem-se 

as partes para especificação das provas que pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias. O silêncio ou o protesto genérico por produção 

de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 17 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000142-13.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. R. (AUTOR(A))

MICHELE BRUNA MARTINS GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CAMARGO FIGUEIREDO OAB - MT24415/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Venancio Rodrigues Batista (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000142-13.2020.8.11.0031 AUTOR(A): E. M. R., MICHELE BRUNA 

MARTINS GARCIA REU: VENANCIO RODRIGUES BATISTA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por EZEQUIEL MARTINS 

RODRIGUES, representado por sua genitora MICHELE BRUNA MARTINS 

GARCIA em face de VENANCIO RODRIGUES BATISTA. Compulsando os 

autos, verifico que o endereço residencial das partes encontram-se 

localizados na Comarca de Arenápolis/MT. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. O NCPC prevê o seguinte: “Art. 53. É competente o 

foro: I - (...) II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em 

que se pedem alimentos; III - (...)” É cediço que nestes casos, a remessa 

dos autos para processamento, no endereço indicado, garante a 

celeridade processual, bem como busca preservar o princípio da primazia 

ao melhor interesse da criança. Neste sentido: 'PROCESSO CIVIL. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 

SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. 

PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Irrelevante, na espécie, a 

discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de 

substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se 

chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, 

o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da 

estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, 

assim, a alteração do lugar do processo, toda vez que houver 

modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3. Nos 

processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da 

pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras 

questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à 

solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e 

facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de 

fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de 

declarar a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara de Família e 

Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito 

e da requerente – (STJ - CC 109840 / PE – Relator(a) Ministra NANCY 

ANDRIGHI (1118) - Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do 

Julgamento 09/02/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/02/2011'; CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR. AUTONOMIA. 1. A 

remoção de curador é postulada em ação autônoma (CPC, arts. 1195 a 

1197), que não guarda relação de acessoriedade com a ação de 

interdição já finda. A circunstância de o curador nomeado ter domicílio em 

São Paulo, foro onde se processou a ação de interdição, não afasta a 

competência territorial do Juízo do Distrito Federal, onde têm domicílio a 

interdita e sua mãe, titular do direito de guarda, para a ação de remoção do 

curador. Princípio do melhor interesse do incapaz. 2. Conflito de 

competência conhecido, para declarar a competência do Juízo suscitado. 

(CC 101.401/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 

23/11/2010); PROCESSO CIVIL. REGRAS PROCESSUAIS. GERAIS E 

ESPECIAIS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. 

ADOÇÃO E GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E 

DO JUÍZO IMEDIATO. 1. A determinação da competência, em casos de 

disputa judicial sobre a guarda – ou mesmo a adoção – de infante deve 

garantir primazia ao melhor interesse da criança, mesmo que isso implique 

em flexibilização de outras normas. 2. O princípio do juízo imediato 

estabelece que a competência para apreciar e julgar medidas, ações e 

procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no 

ECA é determinada pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, 

com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária. 3. 

Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 

147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta. Isso 

porque a necessidade de assegurar ao infante a convivência familiar e 

comunitária, bem como de lhe ofertar a prestação jurisdicional de forma 

prioritária, conferem caráter imperativo à determinação da competência. 4. 

O princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que 

firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC. 5. A 

regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede 

lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura 

ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no 

curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide. 6. A 

aplicação do art. 87 do CPC, em contraposição ao art. 147, I e II, do ECA, 

somente é possível se – consideradas as especificidades de cada lide e 

sempre tendo como baliza o princípio do melhor interesse da criança – 

ocorrer mudança de domicílio da criança e de seus responsáveis depois 

de iniciada a ação e consequentemente configurada a relação processual. 

7. Conflito negativo de competência conhecido para estabelecer como 

competente o Juízo suscitado. (CC 111.130/SC, 2ª Seção, minha relatoria, 

DJe de 01/02/2011); CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CURATELA. ATOS DE 

FISCALIZAÇÃO. Já declarada judicialmente a interdição do varão, com a 

nomeação da mulher como sua curadora, nada impede que os respectivos 

autos sejam encaminhados ao novo domicílio desta e do interdito para os 

atos de fiscalização da curatela. Conflito conhecido para declarar 

competente o MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível de Curitiba, PR. (CC 

43.126/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 30/11/2005); 

COMPETENCIA. CONFLITO NEGATIVO. A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO CURADOR DEVE TER CURSO PERANTE O JUIZO DA 

COMARCA DOMICILIO DAS PARTES E EM QUE FORAM PRATICADOS OS 

ATOS INERENTES DA CURATELA. UNANIME. (CC 2.225/MG, 2ª Seção, Rel. 

Min. Fontes de Alencar, DJ de 03/11/1992). Diante do exposto, DECLINO A 
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COMPETÊNCIA para a Comarca de Arenápolis/MT, devendo os autos 

serem para lá remetidos, com as cautelas e baixas necessárias. 

CUMPRA-SE. NORTELÂNDIA/MT, 18 de março de 2020. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000120-86.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSINA RODRIGUES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000120-86.2019.8.11.0031 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DEUSINA 

RODRIGUES DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Intimem-se as partes para especificação 

das provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. O 

silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 18 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000167-60.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRONE SELIN DE MORAES OAB - MT25992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000167-60.2019.8.11.0031 REQUERENTE: DAMIAO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. O silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis 

ou meramente protelatórias. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 17 de março 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-14.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS LEONCIO RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000237-14.2018.8.11.0031 EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS SICREDI LTDA EXECUTADO: MESSIAS LEONCIO RAMOS 

Vistos etc. EXPEÇA-SE novo mandado para cumprimento no endereço 

indicado pelo exequente no ID 20659011. CUMPRA-SE servindo a presente 

decisão como mandado/precatória. NORTELÂNDIA/MT, 18 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000178-89.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000178-89.2019.8.11.0031 AUTOR(A): JOAO PAULO DA SILVA, 

ROSENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA REU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Vistos etc. Recebo a petição inicial. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cite-se a parte requerida. Intimem-se as partes para comparecimento em 

audiência de conciliação, com a presença da conciliadora credenciada, a 

ser marcada conforme disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo. 

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC). Cumpra-se servindo a presente 

dec isão  como (mandado/no t i f i cação/o f íc io /car ta /p reca tó r ia ) . 

NORTELÂNDIA/MT, 18 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-08.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA CASSIANO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000164-08.2019.8.11.0031 AUTOR(A): ZELIA CASSIANO BEZERRA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Recebo a petição inicial. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Cite-se a 

parte requerida. Intimem-se as partes para comparecimento em audiência 

de conciliação, com a presença da conciliadora credenciada, a ser 

marcada conforme disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo. 

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC). Postergo a análise do pedido 

liminar, para momento posterior ao da realização da audiência de 

conciliação. Cumpra-se servindo a presente decisão como 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória). NORTELÂNDIA/MT, 18 de 

março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000362-45.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES OAB - RO1874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS SILVA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000362-45.2019.8.11.0031 REQUERENTE: MAGNO LUIS DA SILVA 

REQUERIDO: ELIANE CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS SILVA 
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Vistos etc. Ante a manifestação ministerial de ID 26638910, DETERMINO a 

intimação dos requerentes, para manifestação, no prazo de 15 dias, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 18 de março de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000322-63.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000322-63.2019.8.11.0031 REQUERENTE: JORGE DIRCEU SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo 

a petição inicial. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Cite-se a parte 

requerida. Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de 

conciliação, com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada 

conforme disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo. Advirta-se 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8º do NCPC). Postergo análise do pedido liminar, para 

momento posterior ao da realização da audiência de conciliação. 

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória). NORTELÂNDIA/MT, 18 de 

março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000266-30.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOS ANJOS MARTINS PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Prefeitura Municipal de Nortelândia (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000266-30.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ANA DOS ANJOS MARTINS 

PERON REQUERIDO: CHEFE DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

INTIME-SE a PGE/MT, para que proceda a juntada aos autos, da decisão 

administrativa definitiva, resultante do processo administrativo objeto desta 

ação ( ato de interdição nº D-2003), no prazo de 15 dias, sob as penas da 

lei. CUMPRA-SE servindo a presente decisão como mandado/precatória. 

NORTELÂNDIA/MT, 18 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-93.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI NOGUEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

ADELINO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA DEVANI ARRAIS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000417-93.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ADELINO ANTONIO DA SILVA, VALDECI NOGUEIRA DE 

LIMA, MARIA DEVANI ARRAIS DE LIMA Vistos etc. RECEBO a petição 

Inicial. CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 

(três) dias, bem como para apresentação de embargos no prazo legal. No 

caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a PENHORA 

E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida. Em caso de 

penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou representante legal 

indicado por ele. CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o 

n e c e s s á r i o  ( m a n d a d o / n o t i f i c a ç ã o / o f í c i o / p r e c a t ó r i a / c a r t a ) . 

NORTELÂNDIA/MT, 18 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000171-97.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LETICIA LOPES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEY APARECIDO CARRIJO (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000171-97.2019.8.11.0031 AUTOR(A): NAYARA LETICIA LOPES DOS 

SANTOS SILVA REU: DARLEY APARECIDO CARRIJO Vistos etc. Intime-se 

o requerido para apresentação de Contestação no prazo legal. Em 

seguida, intime-se o requerente para apresentação de Impugnação à 

Contestação no prazo legal. Após, intime-se o MP para manifestação no 

prazo legal. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 18 de março de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-75.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLY ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juscilene Portela (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000263-75.2019.8.11.0031 AUTOR(A): KIMBERLY ARAUJO DOS 

SANTOS REU: JUSCILENE PORTELA Vistos etc. Recebo a petição inicial. 

Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Cite-se a parte requerida. Intimem-se 

as partes para comparecimento em audiência de conciliação, com a 

presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo. Advirta-se que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º 

do NCPC). Cumpra-se servindo a presente decisão como 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória). NORTELÂNDIA/MT, 18 de 

março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-34.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELTON ALFREDO VOLPE OAB - MT19741/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL MALAQUIAS DA SILVA SOBRINHO (EXECUTADO)

NIUZA MARTINS DA SILVEIRA (EXECUTADO)

NILSON MALAQUIAS DA SILVEIRA (EXECUTADO)

FABIANO MALAQUIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000311-34.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: AGROFEL AGRO COMERCIAL 

LTDA EXECUTADO: NATANAEL MALAQUIAS DA SILVA SOBRINHO, 

FABIANO MALAQUIAS DA SILVA, NILSON MALAQUIAS DA SILVEIRA, 

NIUZA MARTINS DA SILVEIRA Vistos etc. RECEBO a petição Inicial. 

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, 

bem como para apresentação de embargos no prazo legal. No caso de 

não pagamento do débito no prazo supra, determino a PENHORA E 

AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens quanto bastem 

para garantir a execução, já acrescidos dos honorários advocatícios que 

arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida. Em caso de penhora nomeio 

como fiel depositário o exequente ou representante legal indicado por ele. 

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta). NORTELÂNDIA/MT, 18 de 

março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 10802 Nr: 492-33.2011.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 Vistos etc.

Ao tempo em que DEFIRO os pedidos formulados pelas partes às fls. 407 

e 420, DESIGNO a data de 23/04/2020 às 08h00min, para que o acusado 

JOABE GOMES DE OLIVEIRA seja submetido a novo julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca de Nortelândia/MT, no plenário do Edifício 

do Fórum da Comarca de Arenápolis/MT.

COMUNIQUEM-SE: a Diretoria do Foro e o Pelotão da Polícia Militar de 

Nortelândia, para os devidos fins.

DETERMINO à Sra. Gestora Judiciária que providencie a formação de 07 

(sete) cadernos para os jurados, compostos por cópias da decisão de 

pronúncia (fls. 108/111) e do relatório (fls. 268/269) (CPP, art. 472, 

parágrafo único).

PROVIDENCIE a Sra. Gestora Geral os equipamentos eletrônicos 

necessários, no Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Arenápolis/MT, 

a fim de que seja possível a reprodução de CD de gravação de 

depoimento áudio visual, colhidos na fase de instrução.

INTIMEM-SE os jurados, o representante do Ministério Público, o acusado, 

o Defensor e as testemunhas arroladas pelas partes ou pelo Juízo na fase 

do art. 422 do CPP (fls. 203 e 209).

 Cumpra-se, expedindo-se o adequado e servindo a cópia desta decisão 

como o necessário mandado de intimação/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 10697 Nr: 387-56.2011.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanoel Carlos de Lima, Lucio Flavio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 Vistos etc.

Ao tempo em que acolho o pleito retro à fl. 220 deste feito, ARBITRO a 

título de honorários advocatícios para o causídico nomeado no despacho à 

fl. 135, o Dr. Luiz Anilton Gonçalves, OAB/MT n.º 23.502-O, o importe de 4 

(quatro) URH’s, pela atuação no referido feito, eis que aquele apresentou 

os memoriais finais escritos e as contrarrazões ao recurso de apelação.

Via de consequência, DETERMINO:

1) EXPEÇA-SE a competente certidão de honorários.

2) Intime-se o referido advogado via publicação oficial do teor desta 

decisão.

3) E, ato contínuo, em não havendo mais diligências a serem realizadas ou 

eventuais pedidos a ensejarem a apreciação deste Juízo, ARQUIVEM-SE 

estes autos com as baixas e as anotações de estilo.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado de intimação/título executivo/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31440 Nr: 548-95.2013.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 Vistos etc.

Ao tempo em que acolho o pleito retro à fl. 113 deste feito, ARBITRO a 

título de honorários advocatícios para o causídico nomeado na decisão à 

fl. 99-verso, o Dr. Luiz Anilton Gonçalves, OAB/MT n.º 23.502-O, o importe 

de 01 (um) URH, pela atuação no referido feito, eis que aquele foi intimado 

da sentença, que extinguiu a punibilidade do acusado, conforme certidão à 

fl. 104.

Via de consequência, DETERMINO:

1) EXPEÇA-SE a competente certidão de honorários.

2) Intime-se o referido advogado via publicação oficial do teor desta 

decisão.

3) E, ato contínuo, em não havendo mais diligências a serem realizadas ou 

eventuais pedidos a ensejarem a apreciação deste Juízo, ARQUIVEM-SE 

estes autos com as baixas e as anotações de estilo.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado de intimação/título executivo/ofício.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000100-95.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

DARLEY APARECIDO CARRIJO OAB - MT24306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO PEREIRA BRACELAR (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 1000100-95.2019.8.11.0031. 

AUTOR(A): ADRIANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA REU: ARNALDO 

PEREIRA BRACELAR Vistos etc. Tendo em vista a certidão de ID 

26436705, verifico que o processo encontra-se indevidamente paralisado 

e sem movimentação por inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) 

dias. Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que: Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 
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(trinta) dias; Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos 

arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Diante do exposto, 

julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no disposto 

no art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C. NORTELÂNDIA, 18 

de março de 2020. Victor Lima Pinto Coelho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000101-80.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY APARECIDO CARRIJO OAB - MT24306/O (ADVOGADO(A))

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO PEREIRA BRACELAR (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 1000101-80.2019.8.11.0031. 

AUTOR(A): ADRIANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA REU: ARNALDO 

PEREIRA BRACELAR Vistos etc. Tendo em vista a certidão de ID 

26436730, verifico que o processo encontra-se indevidamente paralisado 

e sem movimentação por inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) 

dias. Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que: Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos 

arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Diante do exposto, 

julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no disposto 

no art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C. NORTELÂNDIA, 18 

de março de 2020. Victor LIma Pinto Coelho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000310-49.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR APARECIDO BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 1000310-49.2019.8.11.0031. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LEOMAR APARECIDO BARBOZA 

Vistos etc. Na petição retro a parte autora postulou pela desistência do 

feito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito. Sem custas judiciais. Sem honorários 

advocatícios. Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em 

julgado desde já. Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de estilo. P.R.I.C. NORTELÂNDIA, 18 de março de 2020. Victor 

Lima Pinto Coelho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000160-68.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA CRISTINA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPPE BRAGA DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 1000160-68.2019.8.11.0031. 

AUTOR(A): GEORGIA CRISTINA CARDOSO REU: LUIZ FELIPPE BRAGA 

DOS SANTOS Vistos etc. As partes estabeleceram acordo no ID 

21458006 e requereram a homologação do mesmo. É o relatório do 

necessário. Fundamento e decido. Homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015. Sem condenação em custas judiciais e 

honorários advocatícios. Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o 

trânsito em julgado desde já. Nada mais sendo requerido no prazo legal, 

arquivem os autos com as baixas necessárias e as anotações de estilo. 

P.R.I.C. NORTELÂNDIA, 18 de março de 2020. Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000094-08.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SANCHES OAB - MT26501/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000094-08.2019.8.11.0090. 

REQUERENTE: IVONE LIMA DA SILVA REQUERIDO: JOSE ADILSON DA 

SILVA Vistos. Cuida-se de ação de guarda com pedido de guarda 

provisória c.c. alimentos e regulamentação de visitas entre as partes em 

epígrafe. Em audiência de conciliação, as partes firmaram um acordo, 

pugnando pela sua homologação. Instado a se manifestar, o parquet 

exarou parecer favorável à homologação do pactuado. É o relatório 

Decido. Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Dessume-se do 

dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos agentes processuais 

que mantivessem os olhares volvidos à autocomposição da lide. Impende 

ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação do 

conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado para 

por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder Judiciário. 

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente. 

Cumpre salientar que o Ministério Público entendeu que os direitos da parte 

incapaz se encontram devidamente amparados, motivo pelo qual pugnou 

pela homologação do acordo. Acresce-se nesse ponto que a cota 

ministerial é impertinente ao dizer que o valor da prestação alimentícia 

deve ser atualizado conforme a variação do salário mínimo, eis que a 

redação do acordo é indene de dúvidas no sentido de que os alimentos 

convencionados equivalem ao importe de 70% do salário mínimo - ou seja, 

quando houver reajuste no salário mínimo, a prestação alimentar deverá 

acompanhá-lo. Nesta senda, uma vez que aparentemente o acordo 

firmado entre as partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua 

homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 487, III, b, do CPC. Condeno ambas as partes ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixados no 

patamar mínimo, contudo, suspendo sua exigibilidade, na forma do art. 98, 

§3º, CPC. Ante a atuação da(o) profissional nomeada(o), ARBITRO seus 
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honorários em 06 URH(s). Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão 

em honorários em favor da(o) advogada(o) nomeada(o) para atuar no 

feito, conforme determina o artigo 303 da CNGC. Certifique-se o trânsito 

em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C. Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura digital. (Assinado 

Digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000736-78.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GONCALVES (EXECUTADO)

JOSE ROGERIO ALVES (EXECUTADO)

VANTUIR SANITA (EXECUTADO)

 

Intimação do (a) advogado (a) da parte exequente para que providencie o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a) Oficial (a) de Justiça a fim de 

que seja cumprido o mandado na zona rural e/ou urbana desta Comarca. 

Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) 

a Comarca de Nova Canaã do Norte -MT, nos temos do Provimento 

07/2017. Outrossim, a guia para pagamento de diligência da citação da 

parte Maria de Fátima Gonçalves deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça, por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e 

informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, visto que o 

endereço pertence à comarca de Apiacás - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-52.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MILER EVALTD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSE RODRIGUES CORREA OAB - SP372440 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REU)

ALCEDINO FERREIRA GOMES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Certidão de impulsionamento Processo: 

1000298-52.2019.8.11.0090; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos do artigo 701 XVIII 

da CNGC impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca 

das correspondências devolvidas. NOVA C NORTE, 18 de março de 2020 

DEOPLANIL MARIANO DE SOUSA FILHO Técnico Judiciário SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: Rua Alberto 

Alves, s/n, RUA JOÃO LOURENÇO MÁXIMO 9, CENTRO, NOVA C NORTE - 

MT - CEP: 78515-970 TELEFONE: (66) 35511105

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000334-94.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO PARDO SAAVEDRA (REQUERIDO)

NOVACLIN - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GESSY TEREZA MAFRA (TESTEMUNHA)

MARIA MARGARIDA MUSSINATO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT DESPACHO PROCESSO Nº: 

1000334-94.2019.8.11.0090 REQUERENTE: JOSIANE APARECIDA PEREIRA 

REQUERIDO: NOVACLIN - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 

ME, JOSE ALBERTO PARDO SAAVEDRA Vistos. Ante o teor do petitório 

constante no ID n.º 30277740, REDESIGNO a assentada para o dia 13 de 

maio de 2020, às 14h00min. COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante acerca da 

nova data agendada. INTIME-SE. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep: 78515-000, Fone: (66) 

3551-1105..

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33083 Nr: 54-63.2007.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR EUNICE BISPO BODNAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mattoso Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12.326, Taísa Esteves Matsubara Sanches - 

OAB:OAB/MT 11.360, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de ação de execução fiscal tendo como partes as em epígrafe.

 Intimada para impulsionar, a parte exequente informou que não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo a extinção do processo 

sem resolução do mérito.

 É o relato do necessário.

DECIDO.

 A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do executado para que seja homologada.

Dispõe o caput do art. 775 da Lei 13.105/2015, ajustando a redação do art. 

569 do CPC de 1973, que “o exequente tem o direito de desistir de toda a 

execução ou de apenas alguma medida executiva”.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pela parte exequente.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 775 e art. 485, inc. VIII, ambos do CPC, 

HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito.

DETERMINO as baixas das eventuais restrições realizadas em razão deste 

feito.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência.

 Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as anotações e baixas de 

estilo.

 PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66622 Nr: 177-25.2019.811.0063

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKDS, JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO COSTA DOS SANTOS - 

OAB:OAB-MT 15.771, JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - 

OAB:OAB-MT 15.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente feito no estado em que se encontra, ratificando os 

atos do Juízo Declinante.

INTIME-SE a parte requerente, para em 05 (cinco) dias impulsionar o feito.

DE-SÊ ciência ao Ministério Público.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37630 Nr: 183-92.2012.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B, LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB:14430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

regularize a situação cadastral da beneficiária Maria Augusta Rodrigues, 

tendo em vista não ser possível a expedição do RPV em seu nome, diante 

da irregularidade cadastral na Receita Federal do Brasil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 57415 Nr: 1553-33.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON BABÓRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 Vistos;

Considerando a dúvida existente nestes autos quanto a data agendada 

para realizar a instrução, REDESIGNO a audiência para o dia 22 de junho 

de 2020, às 16h00min.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 8010009-64.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO APARECIDO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010009-64.2016.8.11.0090 AUTOR(A): MARIO APARECIDO NUNES RÉU: 

CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que, não obstante o despacho que deferiu o pedido da parte 

autora de prazo para apresentação do atual endereço da parte ré (Num. 

9332081 - Pág. 1), o qual, inclusive, decorreu sem manifestação, 

consoante certidão de decurso de prazo de Num. 15432281 - Pág. 1, a 

parte autora, devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, 

para audiência de conciliação, não compareceu à solenidade e não 

apresentou qualquer justificativa, o que faz presumir sua desistência. 

Assim, HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o 

devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil 

processos em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do 

trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 11 de abril 

de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010019-11.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MARQUES PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010019-11.2016.8.11.0090 EXEQUENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: REGINALDO MARQUES PEREIRA DA SILVA Vistos. 

INDEFIRO o pedido de Num. 10106215 - Págs. 1/2 e Num. 10106236 - Pág. 

1, eis que, nos termos do art. 18, § 2º, da Lei 9.099/95, não é possível a 

citação por edital no âmbito dos juizados especiais. Assim, intime-se, uma 

vez mais, a parte exequente para que informe, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o endereço atual da parte executada, sob pena de extinção. Ainda, a 

parte exequente apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. 

Entanto, a ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá 

lastro à execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. 

Desta forma, caso persista com a ação, intime-se a parte exequente para 

que, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o depósito do título 

executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 

425, § 2º, do NCPC c.c. o art. 223, parágrafo único, do Código Civil: “Art. 

425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º Tratando-se de cópia 

digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à 

instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório 

ou secretaria”. “Art. 223. A cópia fotográfica de documento, conferida por 

tabelião de notas, valerá como prova de declaração da vontade, mas, 

impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Parágrafo 

único. A prova não supre a ausência do título de crédito, ou do original, 

nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do 

direito à sua exibição.” Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Canaã do Norte, 4 de abril de 2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010028-70.2016.8.11.0090. REQUERENTE: TILSO HUSS REQUERIDO: 

JOSE PINHEIRO BASTOS I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 
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incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES, LUCROS 

CESSANTES E DANOS MORAIS proposta por TILSO HUSS em face de 

ANTONIO BASTOS. Sustenta a parte autora que é proprietário de um 

imóvel rural e no dia 01/12/2015 os porcos do réu invadiram sua 

propriedade de destruíram sua plantação de mandioca, razão pela qual 

requer indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos 

morais. O réu contestou. Os fatos restam incontroversos diante das fotos 

apresentados na exordial, e sem dúvida ultrapassa o limite da 

razoabilidade, do direito de vizinhança e urbanidade. Contudo, os danos 

emergentes e lucros cessantes devem ser comprovados, não havendo 

presunção de legitimidade no ressarcimento por danos materiais. Quanto 

ao pedido de indenização por danos morais não há que se reconhecer 

direito à parte autora, pois, no caso o fato não ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a 

história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre 

foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. III – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, opino pela rejeição das preliminares e pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO em parte a decisão da douta juíza leiga 

para que surtam seus efeitos legais, nos termos da Lei 9.099/95. Porém, e 

sem alterar o mérito do decisório, acrescento à fundamentação que, na 

realidade, os fatos são CONTROVERSOS, pois a parte ré contestou os 

fatos afirmando que os porcos que teriam destruído a plantação de 

mandioca da parte autora são selvagens. Realmente, pelos próprios 

registros fotográficos acostados pela parte demandante, não há dúvida de 

que se tratam de animais selvagens, não se podendo precisar se caititus, 

queixadas ou javalis, pois que semelhantes as características de tais 

espécies. Mas é certo de que todos os animais do grupo composto por 

adultos e jovens detém pelagem negra, sendo que os primeiros (adultos) 

apresentam cerca de um metro de comprimento, a par de não terem 

qualquer identificação. Daí que realmente a decisão deve ser de 

improcedência, como decidido pela digna juíza leiga, mas se incorporando 

os fundamentos suso declinados. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Nova Canaã do Norte, 31 de março de 2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010028-70.2016.8.11.0090. REQUERENTE: TILSO HUSS REQUERIDO: 

JOSE PINHEIRO BASTOS I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES, LUCROS 

CESSANTES E DANOS MORAIS proposta por TILSO HUSS em face de 

ANTONIO BASTOS. Sustenta a parte autora que é proprietário de um 

imóvel rural e no dia 01/12/2015 os porcos do réu invadiram sua 

propriedade de destruíram sua plantação de mandioca, razão pela qual 

requer indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos 

morais. O réu contestou. Os fatos restam incontroversos diante das fotos 

apresentados na exordial, e sem dúvida ultrapassa o limite da 

razoabilidade, do direito de vizinhança e urbanidade. Contudo, os danos 

emergentes e lucros cessantes devem ser comprovados, não havendo 

presunção de legitimidade no ressarcimento por danos materiais. Quanto 

ao pedido de indenização por danos morais não há que se reconhecer 

direito à parte autora, pois, no caso o fato não ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a 

história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre 

foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. III – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, opino pela rejeição das preliminares e pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO em parte a decisão da douta juíza leiga 

para que surtam seus efeitos legais, nos termos da Lei 9.099/95. Porém, e 

sem alterar o mérito do decisório, acrescento à fundamentação que, na 

realidade, os fatos são CONTROVERSOS, pois a parte ré contestou os 

fatos afirmando que os porcos que teriam destruído a plantação de 

mandioca da parte autora são selvagens. Realmente, pelos próprios 

registros fotográficos acostados pela parte demandante, não há dúvida de 

que se tratam de animais selvagens, não se podendo precisar se caititus, 

queixadas ou javalis, pois que semelhantes as características de tais 

espécies. Mas é certo de que todos os animais do grupo composto por 

adultos e jovens detém pelagem negra, sendo que os primeiros (adultos) 

apresentam cerca de um metro de comprimento, a par de não terem 

qualquer identificação. Daí que realmente a decisão deve ser de 

improcedência, como decidido pela digna juíza leiga, mas se incorporando 

os fundamentos suso declinados. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Nova Canaã do Norte, 31 de março de 2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000372-09.2019.8.11.0090. REQUERENTE: NELSON DE SOUZA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado (ID. 27767728), na 

sequencia informa pagamento espontâneo (ID 27928968) sem qualquer 

óbice da parte promovente. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, 

possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, homologo por sentença o acordo 

entabulado e ante a informação do CUMPRIMENTO DO ACORDO, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se 

parte promovente para que informe seus dados bancários para expedição 

do competente ALVARÁ para levantamento dos valores depositados no 

ID. 27928968. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 19 de fevereiro de 2020. Maurício 

Alexandre Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000372-09.2019.8.11.0090. REQUERENTE: NELSON DE SOUZA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado (ID. 27767728), na 

sequencia informa pagamento espontâneo (ID 27928968) sem qualquer 

óbice da parte promovente. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, 

possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, homologo por sentença o acordo 

entabulado e ante a informação do CUMPRIMENTO DO ACORDO, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se 

parte promovente para que informe seus dados bancários para expedição 

do competente ALVARÁ para levantamento dos valores depositados no 

ID. 27928968. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 19 de fevereiro de 2020. Maurício 

Alexandre Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000372-09.2019.8.11.0090. REQUERENTE: NELSON DE SOUZA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado (ID. 27767728), na 

sequencia informa pagamento espontâneo (ID 27928968) sem qualquer 

óbice da parte promovente. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, 

possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, homologo por sentença o acordo 

entabulado e ante a informação do CUMPRIMENTO DO ACORDO, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se 

parte promovente para que informe seus dados bancários para expedição 

do competente ALVARÁ para levantamento dos valores depositados no 

ID. 27928968. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 
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sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 19 de fevereiro de 2020. Maurício 

Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-09.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000372-09.2019.8.11.0090. REQUERENTE: NELSON DE SOUZA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado (ID. 27767728), na 

sequencia informa pagamento espontâneo (ID 27928968) sem qualquer 

óbice da parte promovente. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, 

possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, homologo por sentença o acordo 

entabulado e ante a informação do CUMPRIMENTO DO ACORDO, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se 

parte promovente para que informe seus dados bancários para expedição 

do competente ALVARÁ para levantamento dos valores depositados no 

ID. 27928968. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 19 de fevereiro de 2020. Maurício 

Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-61.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PEREIRA DE MORAES CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000375-61.2019.8.11.0090. REQUERENTE: ILDA PEREIRA DE MORAES 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO - PRECLUSÃO DO DIREITO DE 

PRODUZIR DE PROVAS No que diz respeito à preliminar de inépcia da 

inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Como 

se não bastasse, a parte autora juntou documento comprovando sua 

residência, bem como a própria reclamada juntou documentos indicando o 

endereço da parte autora. MÉRITO A Reclamante propôs a presente ação 

objetivando ser ressarcida por danos materiais em razão da suspensão 

indevida no fornecimento de energia em sua propriedade, aduzindo que 

em decorrência da falha na prestação de serviços da empresa reclamada, 

sofreu prejuízos com a perda de 243 litros de leite. Assevera que buscou 

ressarcimento perante a empresa reclamada, sem lograr êxito, motivando 

a propositura da presente ação. No mérito, a Reclamada aduz pela 

inocorrência do dever de indenizar, visto que a UC do autor é atendida por 

tensão superior a 2,3 KV, bem como não comprovou a quantidade de litros 

de leite perdidos, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Fundamento e decido O pedido autoral é procedente, senão 

vejamos: A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, § 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e 

a parte autora como destinatária final, de modo que patente à incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida - mormente ante a 

hipossuficiência técnica, probatória e financeira. Insta pontuar que a 

reclamada não trouxe aos autos qualquer elemento a fim de modificar os 

direitos da parte autora, conforme determina dicção do art. 373, inciso II do 

CPC. Ademais, verifico que a mesma protocolou pedido administrativo de 

ressarcimento, o que reforça a tese verossímil da reclamante que a 

suspensão no fornecimento de energia contribuiu de maneira imediata 

para a perda do leite alegados pela reclamante. Desse modo, reconhecer 

a falha na prestação de serviço é medida que se impõe. Nesse contexto 

tenho claro o dano material sofrido pela autora em virtude da péssima 

prestação de serviços da reclamada, que não prestou os serviços nos 

limites do imposto em Lei e na norma regulamentadora e tampouco deu 

atenção as diversas solicitações administrativas para restabelecimento do 

serviço e ressarcimento do prejuízo sofrido. É evidente que há, nesses 

casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a 

empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. 

Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o que torna 

desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de 

relação consumerista. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso já definiu, vejamos: “E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE 

ENERGIA – DANO MATERIAL E MORAL – QUEIMA DE CÂMARA FRIA, 

FREEZER E ILHA DE ALIMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

– DEVER DE INDENIZAR. A parte Recorrida comprovou nos autos que, em 

decorrência de forte oscilação de energia, teve um freezer, uma câmara 

fria e uma ilha de alimentos danificados, o que comprometeu o 

funcionamento do seu restaurante, amargando prejuízo material com os 

reparos dos aparelhos e perda de estoque de alimentos congelados, tudo 

devidamente comprovado por meio de notas fiscais. A Ré alega 

exaustivamente em sua defesa que não ocorreu oscilação de energia no 

estabelecimento da Recorrida, contudo, junta documento que comprova a 
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falha. Vejamos: O documento acima aponta que em 01/07/2016 ocorreu 

uma falha na “conexão do pingador do padrão”, sendo o possível 

causador da oscilação que resultou na queima dos aparelhos eletrônicos 

da Recorrida. Portanto correta a sentença que lhe impôs a condenação 

respectiva. DANO MORAL CONFIGURADO. O dano moral experimentado, 

no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, 

necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a 

ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 

742489/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado 

do TJ/BA -, DJe de 16/09/2009).” No caso em comento, verifica-se o nexo 

causal entre o ato omissivo praticado pela concessionária em negar 

ressarcir a autora, desta feita, considerando a falha no serviço prestado 

pela Reclamada, surge o dever de indenizar materialmente no valor de R$ 

281,88 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), 

referentes prejuízos com a perda de 243L de leite. No que tange aos 

danos morais, reconhecer a falha na prestação de serviço é medida que 

se impõe. Nesse contexto tenho claro o dano moral sofrido pela parte 

autora, ao sentir-se ludibriada pela Reclamada que não prestou os 

serviços nos limites do imposto em Lei e na norma regulamentadora. É 

evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é 

admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o 

que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que 

se trata de relação consumerista. Sobre o tema a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso já definiu, vejamos: “E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DANO MATERIAL E MORAL – QUEIMA DE 

CÂMARA FRIA, FREEZER E ILHA DE ALIMENTOS – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR. A parte Recorrida 

comprovou nos autos que, em decorrência de forte oscilação de energia, 

teve um freezer, uma câmara fria e uma ilha de alimentos danificados, o 

que comprometeu o funcionamento do seu restaurante, amargando 

prejuízo material com os reparos dos aparelhos e perda de estoque de 

alimentos congelados, tudo devidamente comprovado por meio de notas 

fiscais. A Ré alega exaustivamente em sua defesa que não ocorreu 

oscilação de energia no estabelecimento da Recorrida, contudo, junta 

documento que comprova a falha. Vejamos: O documento acima aponta 

que em 01/07/2016 ocorreu uma falha na “conexão do pingador do 

padrão”, sendo o possível causador da oscilação que resultou na queima 

dos aparelhos eletrônicos da Recorrida. Portanto correta a sentença que 

lhe impôs a condenação respectiva. DANO MORAL CONFIGURADO. O 

dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou 

seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, 

comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg 

no Ag 742489/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador 

Convocado do TJ/BA -, DJe de 16/09/2009).” Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica das partes, é sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. A parte requerida é 

uma grande instituição financeira, que tem sua responsabilidade social, 

atuante há anos e que tem exata noção de suas funções, regras e 

direitos. A parte requerente é mero consumidor. Assim, soa razoável 

arbitrar os danos morais na quantia de R$ 1.000,00 para a Requerente é 

razoável de acordo com as lesões que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Quantos aos danos 

materiais, estes foram devidamente comprovados, e dessa forma se faz 

necessário o reconhecimento da necessidade que seja ressarcido, de 

forma simples, porque não se vislumbra hipótese de aplicação do artigo 

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

PROCEDENTES os pedidos formulados a exordial para o fim de: A) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 281,88 (duzentos e 

oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), corrigidos monetariamente 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; B) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ); Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte-MT, 26 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-85.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CENTAURO MOTO PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR LOURENCO DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000020-85.2018.8.11.0090. REQUERENTE: CENTAURO MOTO PECAS 

LTDA - ME REQUERIDO: VALDECIR LOURENCO DA SILVA ROCHA I – 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por CENTAURO MOTO PEÇAS LTDA em face de VALDECIR LOURENÇO 

DA SILVA ROCH, em que alega que o requerido possui débitos no valor de 

R$1.250,55 (um mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco 

centavos) e que tentou receber amigavelmente sem êxito. Pois bem. 

Sabe-se que, violado o direito subjetivo, surge para o titular a prerrogativa 

de exigir sua reparação judicial, e que este direito de ação é aniquilado, se 

não exercido no lapso legalmente estabelecido. Neste caso, a suposta 

violação jurídica com data mais recente ocorreu em 26/12/2012, conforme 

as notas promissórias juntada pela parte autora, surgindo aí o termo inicial 

do prazo prescricional para que se requeresse a reparação por danos 

supostamente experimentados, entretanto, a ação foi distribuída somente 

em 14/03/2018, mais de 05 (cinco) anos após as o vencimento da nota 

promissória. Logo, QUALQUER pretensão civil oriunda da cobrança de 

dívida líquida constante do instrumento particular deveria ter sido ajuizada 

dentro do prazo quinquenal, em obediência ao disposto no artigo 206, do 

Código Civil, §5º, I, in verbis: “Art. 206. Prescreve: ... § 5o Em cinco anos: I 

- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular;” Entretanto, como já mencionado, a presente 

demanda só fora intentada em 14/03/2018, tendo, portanto, decorrido o 

prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança requerida 

pelo autor. III - DISPOSITIVO Assim sendo, reconheço a notória incidência 

da prescrição, DECLARO extinto o processo, com análise do mérito, com 

fulcro no artigo 487, II, CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-50.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROCHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES PESSOA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000518-50.2019.8.11.0090 REQUERENTE: RAFAEL ROCHA RODRIGUES 

REQUERIDO: FERNANDO RODRIGUES PESSOA Vistos. Verifica-se que a 

parte autora requereu a extinção do processo, pois que protocolou o 

presente feito erroneamente (Num. 23065626 - Pág. 1). Assim, 

considerando que a presente ação foi distribuída equivocadamente neste 

Juízo, bem como, nos termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida 

não foi citada e, consequentemente, não apresentou contestação, 

HOMOLOGO o pedido de desistência, CANCELO a audiência de 

conciliação anteriormente designada e julgo EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada 

no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 03 de setembro de 

2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-02.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000032-02.2018.8.11.0090. REQUERENTE: DONIZETE DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO I – RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DONIZETE 

DOS SANTOS SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A. Sustenta a 

parte autora que no dia 06/03/2018 constatou que a folha de cheque nº 

000529 havia sido extraviada, momento em que realizou boletim de 

ocorrência e se dirigiu até à agência bancária solicitando a sustação do 

cheque, sendo atendido pelo funcionário KAWAN, contudo, o mesmo se 

esqueceu de lançar o pedido no sistema e o fraudador realizou o 

desconto do cheque no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com 

assinatura, inclusive, grosseiramente diversa da parte autora. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Analisando o conteúdo 

fático probatório, verifico muito embora a parte reclamada informe não ter 

responsabilidade sobre o evento, tenho que assiste razão a parte autora, 

visto que no mesmo dia em que foi realizada o boletim de ocorrência houve 

o desconto do cheque na conta da parte autora no valor de R$1.500,00 

(mil e quinhentos reais), e, ainda, a assinatura do cheque diverge da 

assinatura da parte autora, ao que por si só este evento impediria o 

pagamento do cheque. Ademais, a parte ré deveria ter comprovado que a 

parte autora não teria realizado o pedido de sustação do cheque, o que 

não o fez, e ainda, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil suas alegações. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da 

obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Assim, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na peça inicial para: a) CONDENAR a parte reclamada 

ao pagamento do valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelos 

prejuízos materiais, correção pelo INPC e juros de mora a partir do efetivo 

desembolso; b) CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais) a título de indenização por danos morais com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-02.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000032-02.2018.8.11.0090. REQUERENTE: DONIZETE DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO I – RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DONIZETE 

DOS SANTOS SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A. Sustenta a 

parte autora que no dia 06/03/2018 constatou que a folha de cheque nº 

000529 havia sido extraviada, momento em que realizou boletim de 

ocorrência e se dirigiu até à agência bancária solicitando a sustação do 

cheque, sendo atendido pelo funcionário KAWAN, contudo, o mesmo se 

esqueceu de lançar o pedido no sistema e o fraudador realizou o 

desconto do cheque no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com 

assinatura, inclusive, grosseiramente diversa da parte autora. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Analisando o conteúdo 

fático probatório, verifico muito embora a parte reclamada informe não ter 

responsabilidade sobre o evento, tenho que assiste razão a parte autora, 
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visto que no mesmo dia em que foi realizada o boletim de ocorrência houve 

o desconto do cheque na conta da parte autora no valor de R$1.500,00 

(mil e quinhentos reais), e, ainda, a assinatura do cheque diverge da 

assinatura da parte autora, ao que por si só este evento impediria o 

pagamento do cheque. Ademais, a parte ré deveria ter comprovado que a 

parte autora não teria realizado o pedido de sustação do cheque, o que 

não o fez, e ainda, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil suas alegações. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da 

obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Assim, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na peça inicial para: a) CONDENAR a parte reclamada 

ao pagamento do valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelos 

prejuízos materiais, correção pelo INPC e juros de mora a partir do efetivo 

desembolso; b) CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais) a título de indenização por danos morais com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000561-81.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LARIDONDO BARBIZANI OAB - SP414768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Amauri de Souza Basilio (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000561-81.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): JOAO CARLOS DE CAMARGO REU: AMAURI DE SOUZA 

BASILIO Vistos... Tendo em vista a Portaria Conjunta de nº 247/2020, do 

TJMT, bem como Nota de Esclarecimento divulgada nesta data, 

SUSPENDE-SE a realização da audiência designada. REDESIGNA-SE para 

o dia 26.06.2020, às 09h30min. À SECRETARIA para intimações (inclusive 

por telefone, nos casos de audiência marcada para até daqui a 05 dias). 

Ciência ao Ministério Público, se for o caso. Intimar. Cumprir. Serve como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-22.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. MOREIRA & D. SAVIO LEMOS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

DOMINGOS SAVIO LEMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

se manifestar sobre a certidão negativa de citação, no prazo de 15 

(quinze) dias. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000365-14.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

se manifestar sobre a certidão negativa, no prazo de 15 (quinze) dias. 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000010-04.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - EPP 

(REU)

FLAVIA MARTINS CORREA (REU)

MARCELO ARANTES DE FREITAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsionamento para recolher diligência relativa a 

intimação para cumprimento de sentença. Nos termos do art. 152, inciso 

VI, do CPC, impulsiono os autos para intimação da parte autora para que 

efetue o recolhimento do valor referente à diligência do Oficial de Justiça 

por intermédio do novo sistema CPD - Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto no provimento 

7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no site do Tribunal 

de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 15 dias. VALOR 

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00 SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA 

MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000547-97.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SCHROEDER TEXTIL EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS OAB - SC0007688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA DA COSTA VITORINO SARAIVA (EXECUTADO)

N. DA COSTA VITORINO SARAIVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Certifico que decorreu o prazo sem comprovação do 

pagamento, oposição de embargos ou garantia do Juízo. Impulsiono os 

autos para cumprimento dos demais atos executórios, devendo a parte 

Autora recolher a diligência necessária para o deslocamento. Nos termos 
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do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para intimação da parte 

autora para que efetue o recolhimento do valor referente à diligência do 

Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 15 dias. I. Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) 

= 01 II. Guia para deslocamento ao município de Nova Bandeirantes/MT 

(zona urbana) = R$390,00. VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00 

(quatrocentos e quatro reais). SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000355-67.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA CRISTINA ISAAC BRITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDUARDO ISAAC DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Certifico que, a guia de recolhimento apresentada na 

petição id. 29902342 é inferior ao valor consignado na intimação id. 

28494097. Deste modo, impulsiono os autos para intimação da parte 

Autora para que proceda ao recolhimento do valor faltante, equivalente a 

R$ 14,00 (quatorze reais). SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-64.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MARTINS CORREA (EXECUTADO)

VERDE GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARCELO ARANTES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do 

valor referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo 

sistema CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça 

(http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – Emissão 

de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 15 dias. VALOR 

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00 SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA 

MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000477-80.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS NUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que proceda ao recolhimento da guia relativa a expedição e distribuição da 

carta precatória. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-73.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERCINO JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERI MARTINS DE OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

se manifestar sobre o AR/Carta devolvida. SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, 

NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000343-53.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

SILENE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Reitero, pela derradeira vez, a intimação id. 28184082. Não 

sendo recolhida a guia para diligência a carta precatória será DEVOLVIDA 

ao Juízo de origem. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000735-90.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000231-84.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BACCARIN (EXECUTADO)

ISAIAS TEIXEIRA (EXECUTADO)

CLEUSA ARMI TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO I. Em consulta aos 

autos verifica-se que a parte executada Leonardo Baccarin foi 

devidamente citada e intimada (id. 21967235); II. Quanto aos Executados 

Cleusa e Isaias o extrato juntada no id. 27337627 apresentou vários 

endereços possíveis para citação. Deste modo, impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que diga se 
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possui preferência na ordem de endereços para citação ou intimação; III. 

Reitero o impulsionamento id. 222501014 para que a parte Autora proceda 

o recolhimento do valor complementar da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, conforme certidão id. 21967235. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA 

MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000167-40.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA OAB - MT26753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. S. (REQUERIDO)

 

Vistos... Verifica-se que há pedido de fixação de alimentos, entretanto, o 

filho menor não foi incluído no polo ativo da demanda. Ressalta-se que o 

artigo 18 do Código de Processo Civil é categórico ao afirmar que 

“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”. Portanto, nos termos do artigo 321 

do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. INCLUIR o filho 

menor no polo ativo da demanda. Por fim, frisa-se a necessidade de 

atentar ao art. 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intimar. Cumprir.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000413-70.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

HYORRANA TAISSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

VALDECIR PRIBE (TESTEMUNHA)

2ª Vara Cível - Tangará da Serra/MT (DEPRECANTE)

WILSON FRANCISCO ROTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Cumprida a finalidade, à SECRETARIA para: 1. DEVOLVER 

precatória. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Eylieser Fonseca da Luz, Estagiário do Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000035-80.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN ZENDRINI BUZINGNANI OAB - MT28856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILACOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000035-80.2020.8.11.0091. 

REQUERENTE: SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE REQUERIDO: 

VILACOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS EIRELI NVistos... 

Tendo em vista a Portaria Conjunta de nº 247/2020, do TJMT, bem como 

Nota de Esclarecimento divulgada nesta data, SUSPENDE-SE a realização 

da audiência designada. REDESIGNA-SE para o dia 24.06.2020, às 

13h30min. À SECRETARIA para intimações (inclusive por telefone, nos 

casos de audiência marcada para até daqui a 05 dias). Ciência ao 

Ministério Público, se for o caso. Intimar. Cumprir.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63403 Nr: 1377-90.2013.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Londrina-PR - 9ª Vara Cível, Petrobrás 

Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comarca de Nova Monte Verde/MT - Vara 

Única, Aeromax Derivados de Petroleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte requerente para 

que, no prazo de 60 (sessenta) dias, indique a atual localização do imóvel 

a ser avaliado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62194 Nr: 349-87.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Peixoto, Jonatan dos Reis Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLENE BENITES - OAB:, 

Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Ante o exposto, levando-se em conta a atual situação processual, não 

vislumbrando fatos que justifiquem a custódia do denunciado, 

REVOGA-SE a prisão preventiva, CONCEDENDO-SE LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao denunciado CRISTIANO PEIXOTO, devendo prestar o 

compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares, com a 

consequência de revogação, de acordo com o artigo 312, parágrafo único 

e artigo 282, §4º, ambos do CPP:a)Informação MENSAL no processo (o 

que pode ser feito por meio de petição da Defesa ou comparecimento do 

acusado no Cartório deste Juízo) para informar endereço e onde 

trabalha;b)Caso mantenha endereço em comarca diversa, EXPEDIR 

Precatória para fiscalização do cumprimento, solicitando ao deprecado 

que, em caso de descumprimento, encaminhe imediatamente a Precatória 

para análise. Em caso de descumprimento e retorno da Precatória, vistas 

ao Ministério Público e, após, à Defesa, para se manifestarem, fazendo 

conclusos em seguida. No caso de ser demonstrada qualquer outra 

circunstância prevista em lei ou, ainda, o descumprimento das medidas 

impostas, caberá a revogação da liberdade provisória e, por conseguinte, 

a decretação da prisão preventiva.Por tudo isso, à SECRETARIA 

para:1.EXPEDIR contramandado de prisão, procedendo às baixas e 

anotações necessárias (inclusive no BNMP, se for o caso);2.EXPEDIR 

Carta Precatória para citação do acusado Cristiano, para apresentação de 

Resposta à Acusação (no endereço fornecido pela Defesa), caso ainda 

não tenha sido feito;3.AGUARDAR a apresentação de Resposta à 

Acusação pela Defesa de Cristiano. Após, conclusos para análise de 

AMBAS as defesas. Intimar. Cumprir.Nova Monte Verde/MT, 17 de março 

de 2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74439 Nr: 1445-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Vistos...

Tendo em vista a Portaria Conjunta de nº 247/2020, do TJMT, bem como 

Nota de Esclarecimento divulgada nesta data, SUSPENDE-SE a realização 

da audiência designada.

 REDESIGNA-SE para o dia 23.06.2020, às 15h30min.

À SECRETARIA para intimações (inclusive por telefone, nos casos de 

audiência marcada para até daqui a 05 dias).

 Ciência ao Ministério Público, se for o caso.
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 Intimar. Cumprir.

 Serve como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

 Nova Monte Verde/MT, 17 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 85013 Nr: 475-93.2020.811.0091

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Alves de Souza Melo 

- OAB:13964/O

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante de ARLINDO 

ALVES DA COSTA.Conclui-se, também, pela CONVERSÃO DA PRISÃO EM 

FLAGRANTE EM PREVENTIVA (garantia da instrução criminal) de ARLINDO 

ALVES DA COSTA.Por fim, à SECRETARIA para:ØREGISTRAR o 

mandado/decisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, se 

necessário for;ØCIENTIFICAR o Ministério Público e a Polícia Civil 

(Delegacia de Polícia Civil respectiva);ØINTIMAR o autuado acerca desta 

decisão;ØINTIMAR a Defesa, podendo se dar por telefone;ØINTIMAR a 

vítima, DEVENDO O OFICIAL DE JUSTIÇA cientificá-la que, caso queira a 

manutenção das protetivas, deverá comparecer à Secretaria do Fórum 

durante o prazo de vigência dessas medidas (06 meses) e solicitar 

renovação. Não o fazendo, será concluído pela falta de interesse;a. Não 

encontrada a requerente no endereço indicado, INTIMAR por Edital; 

Aguarde-se a distribuição do inquérito policial, trasladando-se cópia das 

peças principais para aquele feito.Após, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo. Nova Monte Verde, 17/03/2020. Dante Rodrigo 

Aranha da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62084 Nr: 239-88.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Bortolette e Cia Ltda, José Mario 

Martins Bortolette, Maria Luiza de Oliveira Bortolette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000163-03.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS II (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA OAB - PR53585 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEY ALVES DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de petição intitulada “Alvará judicial de liberação de 

valores” ajuizada por José Alves dos Santos e Elizabeth Bernadino dos 

Santos. Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319, assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

RECEBE-SE a petição inicial. Por outro lado, DEFERE-SE pedido de 

assistência judiciária gratuita, tendo em vista que os autores não têm 

condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios 

sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo com o artigo 98 do 

Código de Processo Civil. No mais, considerando que não há a informação 

de valores, em tese, depositados na conta de “cujus”, à SECRETARIA 

para: 1. OFICIAR ao Banco Bradesco S/A para que informe eventual saldo 

na conta bancária de nº0028697-2, na agência nº 1380, em nome do 

falecido, bem como à Caixa Econômica Federal do Brasil para descobrir a 

existência (ou não) de saldo de FGTS e PIS/PASEP nº128.35343.02-6, em 

nome de KLEY ALVES DOS SANTOS; 2. Havendo a informação de que 

NÃO HÁ SALDO em conta, INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 

10 dias, manifeste-se, requerendo o que de direito; 3. Por outro lado, 

HAVENDO saldo em conta, conclusos. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000778-27.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DAMIAO FERREIRA (EXECUTADO)

M. D. FERREIRA COMERCIO DE MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de Petição intitulada “Execução por título extrajudicial” 

ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde de Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT/RO contra M D 

FERREIRA COMERCIO DE MADEIRAS ME e MARCELO DAMIÃO FERREIRA. 

Com a Inicial, documentos. Determinou-se a emenda da Inicial para que a 

parte-exequente emitisse Guia de Recolhimento e a pagasse. Por sua vez, 

a parte-exequente juntou comprovante de pagamento da guia. Pois bem. 

Verifica-se que foram cumpridas as formalidades impostas pelos artigos 

319, 320 e 798, todos do Código de Processo Civil, estando, ainda, a 

Cédula de Crédito Bancário, ora executada, de acordo com os requisitos 

previstos no artigo 29, da Lei nº. 10.931/04, quais sejam: I - a 

denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de 

pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, 

no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a 

promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e 

exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do 

pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os 

valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o 

nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data 

e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, 

do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

RECEBE-SEM a Inicial e sua emenda. Ressalta-se que a Cédula de Crédito 

Bancário não se sujeita à disciplina do artigo 784, inciso III, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária, portando, a assinatura de duas 

testemunhas para sua constituição. Neste sentido, do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - 

DESNECESSIDADE - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 28 E 29 DA LEI 

10.9321/2004 -REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Cédula de Crédito Bancário não se submete à 

disciplina do art. 585, inciso II, do CPC, sendo desnecessária a assinatura 

de duas testemunhas instrumentárias à sua constituição. Basta que o título 

bancário satisfaça os requisitos específicos estabelecidos na Lei 

10.931/2004. Na hipótese, impõe-se a manutenção da sentença 

hostilizada, eis que a cártula acostada ao feito executivo, preencheu 

todos os requisitos da lei. (Ap 133044/2016, DR. MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017). Quanto à necessidade ou não 

do reconhecimento de firma nas Cédulas de Crédito Bancário, cabe 

lembrar que este título é emitido para agilizar a concessão do crédito e a 

circulação de riquezas, portanto, sua formalização não é burocrática. Em 

outras palavras, basta que a cártula satisfaça os requisitos específicos 
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estabelecidos na Lei nº. 10.931/04, para que seja considerada título 

executivo. Pelo exposto, à SECRETARIA para: 1. CITAR a parte-executada 

para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC). Por 

força do art. 829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação como 

mandado de penhora, avaliação e depósito. Efetivada a penhora, deve se 

manifestar a parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do CPC. Após 

isso, diga a parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou alienação 

por iniciativa particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC). Caso requerido 

pela parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão premonitória” (art. 

828 do CPC). Não encontrado o executado, deverá o Oficial de Justiça 

arrestar “tantos bens quantos bastem para garantir a execução” (art. 830 

do CPC), procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do CPC. Neste caso, 

deve a parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do CPC). O executado 

poderá oferecer embargos à execução, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de 

juntada aos autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, do CPC). 

Salienta-se que os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do 

artigo 919 do CPC. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916 do CPC. No caso de integral 

pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC). Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-33.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DAN SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO OAB - MT27724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação declaratória de 

inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em 

danos morais” ajuizada por Maria Helena da Silva contra Banco Itaú 

Consignados. Depreende-se da Inicial que a requerente é aposentada 

perante a Previdência Social – INSS e nunca teve contato com a instituição 

financeira requerida. Narra-se que a requerente foi surpreendida ao tentar 

efetuar em empréstimo com o Banco Bradesco, ocasião em que foi 

informada da impossibilidade de efetuar tal empréstimo, tendo em vista que 

já havia um empréstimo em sua aposentadoria. Comparecendo ao INSS, 

segundo a Inicial, confirmou a requerente a informação de que há um 

empréstimo no valor de R$1.903,76, pela instituição financeira Itaú, pelo 

contrato n° 606318872, negócio jurídico nunca firmado por ela. Sofrendo 

com a impossibilidade de realizar empréstimos em seu nome, requer-se, 

em sede de tutela antecipada, a declaração de inexistência de débito pelo 

requerido em relação à requerente. Com a Inicial, documentos. É o 

relatório. II FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, verificando-se aparentemente 

atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o 

caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. Quanto ao 

benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, 

como se sabe, não é situação imutável, bem com não é imune a 

discussões no bojo do processo. Pois bem, quanto à TUTELA 

PROVISÓRIA (concessão de tutela de urgência), algum comentário deve 

ser feito. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai 

é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, 

há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de 

urgência. Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem 

estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o 

direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora é 

conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial 

pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento 

satisfativo do quanto pedido. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o 

periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado. Quanto à “probabilidade do direito”, isso 

decorreria da construção da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, com 

isso, que a questão controvertida recai sobre um empréstimo, no qual está 

havendo descontos de parcelas no benefício previdenciário em seu nome, 

vez que esta afirma não haver realizado empréstimo algum e por meio do 

qual vem ocorrendo descontos mensais no valor de sua aposentadoria. 

Em relação ao “perigo da demora”, a alegação da autora deve levar a 

conclusão da necessidade de urgência no deferimento da antecipação da 

tutela, visto a impossibilidade de realizar empréstimos em seu nome. Pois 

bem. A declaração de inexistência de débito, conforme pleiteia a 

parte-requerente, nesta fase processual (cognição sumária), seria 

prematura, pois tal conclusão demanda instrução probatória, incompatível 

com o atual momento. Nota-se que dentre os documentos, não se 

encontrou o referido contrato havido entre as partes, muito embora haja a 

sua menção em documento oriundo do INSS. Assim, ausente o requisito da 

“probabilidade do direito”. Quanto ao requisito do “perigo da demora”, 

definido o quadro acerca da probabilidade do direito, não há que se falar 

em relevância do argumento neste momento. Portanto, a improcedência do 

pleito de tutela antecipada é medida que se impõe, ante ausência dos 

requisitos ensejadores da medida. Assim, revela-se indispensável a 

dilação probatória, tendo em vista que não foi demonstrada de maneira 

suficientemente (em caráter indiciário, frise-se) no bojo dos autos o 

binômio exigido, posto que a prova documental colacionada não preenche 

a moldura fática relacionada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. III DISPOSITIVO Ante o exposto, sempre frisando o caráter 

provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, 

INDEFERE-SE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pela falta de 

requisitos ensejadores da medida. IV DISPOSIÇÕES FINAIS Por fim, 

observando o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 24.04.2020, às 09h30min. 

Portanto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora da presente 

decisão, bem como para comparecer à audiência de conciliação; 2. CITAR 

a parte-requerida, isto para que fique formalmente ciente do processo, 

para que compareça à audiência ACOMPANHADA de advogado, bem 

como de que, após a audiência (comparecendo ou não), inicia-se o prazo 

para apresentação de resposta (inclusive contestação); 3. Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for 

o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que 

entender de direito; 4. Após, conclusos. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000682-12.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada “Ação de anulação 

de débito fiscal” ajuizada por Joaquim Pereira da Silva contra o Estado de 

Mato Grosso e Secretaria de Estado de Fazenda. Com a Inicial, 

documentos. Determinou-se que a parte-autora comprovasse a 

hipossuficiência alegada, bem como para que trouxesse argumentos para 

o pagamento das custas ao final do processo. Por sua vez, a parte-autora 

reiterou o pedido de “custas ao final” e, alternativamente, pela concessão 

de parcelamento das custas processuais (art. 98, §6º, do CPC). Pois bem. 

Inicialmente, verifica-se que o exequente postulou a Assistência Judiciária 

Gratuita. Neste ponto, salienta-se que o benefício da assistência judiciária 

gratuita está regulamentado no Código de Processo Civil, devendo ser 

concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar 

sua necessidade, nos termos do artigo 98 e seguintes: Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 

99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, 
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na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. §1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na 

instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos 

do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2º O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos. §3º Presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural.” [...] Assim, o sobredito regramento legal estabelece que 

basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o 

requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais. 

Contudo, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal exige mais do 

que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Nessa esteira, o benefício da gratuidade da 

justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos 

hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira a impedir o 

pagamento das custas processuais, uma vez que a declaração de 

hipossuficiência possui presunção relativa. Na hipótese, verifica-se que a 

parte-autora postula pela gratuidade. Ocorre que a parte-autora não 

trouxe provas que demonstrem a situação de precariedade e 

impossibilidade para arcar com as custas e despesas processuais, 

ressaltando-se que a parte-autora é proprietária de imóvel rural. Os 

documentos juntados quando da emenda à Inicial não afastaram a 

possibilidade da parte-autora de pagar as custas iniciais do processo. 

Nesse contexto, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de 

caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas 

classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da 

lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a 

hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido: 

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E 

MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – 

CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário. A Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, 

determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas 

ao final, excetuando-se os casos previstos em lei. (TJMT, AI 134177/2016, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) APELAÇÃO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE 

RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO A 

QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária 

gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao 

Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência. A regra é que a parte pague as 

custas de forma antecipada, e a exceção, relativa aos beneficiários da 

justiça gratuita é a isenção ao pagamento. O parcelamento previsto na Lei 

Adjetiva Civil, somente é aplicável ante a demonstração de impossibilidade 

de recolhimento integral das custas, não comprovada a dificuldade 

financeira essa benesse não pode ser concedida. O Tribunal, ao julgar 

recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, nos termos do 

artigo 85, §11º do CPC/2015. Não sendo arbitrada a mencionada verba 

pelo Juízo a quo, não há falar na majoração dos honorários advocatícios 

em sede recursal. Precedente do STJ. (Ap 112428/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO - TJMT, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

24/03/2017) Quanto ao pedido de recolhimento de custas ao final do 

processo, ressalta-se que seu deferimento é também vinculado à questão 

de hipossuficiência, tal qual aventada anteriormente. Ante o exposto, por 

não ter a parte autora comprovado a hipossuficiência financeira, ainda 

que momentaneamente, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC c/c artigo 

456 da CNGC/2016, INDEFERE-SE o pedido de Assistência Judiciária 

Gratuita pleiteada pelo autor, bem como o pedido de pagamento das 

custas ao final do processo. Portanto, abre-se a possibilidade de análise 

do pedido “alternativo”. Inovação prestimosa trazida pelo Código de 

Processo Civil, o parcelamento das custas está disposto no art. 98, §6º, 

do CPC. Transcreve-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 6º Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Nesse sentido, 

havendo a possibilidade de parcelamento, com fundamento no art. 98, § 6º 

do Código de Processo Civil c/c art. 468, §§6º, 7º e 8º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, DEFERE-SE o parcelamento das custas iniciais, a serem divididas 

em 06 (seis) parcelas mensais. Ante o exposto, à SECRETARIA para: 1. 

Conforme orientação do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, 

ENCAMINHAR cópia desta decisão por e-mail dca@tjmt.jus.br para o 

Departamento de Controle e Arrecadação, para registro da informação; 2. 

INTIMAR a parte-autora para providenciar a emissão das guias via internet; 

3. Com o recolhimento da 1ª parcela das custas processuais, 

IMEDIATAMENTE conclusos. Salienta-se que o não pagamento das 

parcelas acarretará na extinção do processo sem resolução de mérito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000180-39.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada “Ação de cobrança 

indébita cumulada com pedido tutela antecipada” ajuizada por Silvio 

Cordeiro contra Banco Losango S.A e Moinho Matérias para Construção. 

Sublinha a Inicial que a parte-autora, em 24.01.2020, ao buscar a 

instituição financeira a qual possui a sua única conta bancária para 

verificação de possível financiamento, em consulta ao SCR Banco Central, 

foi-lhe informado que possui operações financeiras em seu nome. 

Narra-se que a referida consulta indicou diversas movimentações 

financeiras, dentre elas débitos referentes às requeridas, realizados no 

valor de R$5.242,00. Explica-se que o requerente fez requerimentos 

administrativos relacionados aos débitos referentes ao Banco do Brasil e 

Banco Bradesco S.A, tendo as instituições financeiras cancelado as 

contas abertas em seu nome, amortizando os valores lá vinculados. 

Ocorre que, segundo o narrado, tal procedimento não foi realizado pelas 

requeridas. Relata-se que em contato com o Banco Losango, foi informado 

que o débito fora passado pela segunda requerida, Moinho Materiais para 

Construção e, que esta é que deveria ser procurada para solução da 

situação. Com tal informação, consta da Inicial que o requerente, em 

contanto com a Moinho Materiais para Construção, foi informado de que 

seria “cliente antigo e assíduo” da PJ, realizando diversas compras e 

possuindo, inclusive, endereço local para a entrega das compras 

adquiridas. Entretanto, narra-se que o requerente nunca realizou qualquer 

relação creditícias com as PJ mencionadas na consulta do SCR Banco 

Central. Em consulta aos sistemas de proteção ao crédito, segundo a 

Inicial, consta lançamento do nome do requerente, em decorrência da 

então inadimplência da parcela no valor de R$642,08, lançado em 

22.02.2020 pelo Banco Losango S.A. Por isso é que se requer, em sede 

de tutela antecipada, que seja determinado ao requerido Banco Losango 

S.A, de imediato, retire o nome da parte-autora dos cadastros de proteção 

ao crédito. Com a Inicial, documentos. É, ao que parece, o necessário a 

ser destacado. II FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do 

Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBE-SE a petição 

inicial. DEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em 

vista que, segundo consta dos autos, a parte-autora não tem condições 

de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem 
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prejuízo próprio ou de sua família, de acordo com o artigo 98 do CPC. II.1 

DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Quanto à TUTELA PROVISÓRIA 

(concessão de tutela de urgência), o artigo 300 do CPC estabelece que a 

tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Do referido dispositivo e de seus consectários, 

o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao 

perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da 

tutela de urgência. Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, 

devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o 

direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora é 

conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial 

pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento 

satisfativo do quanto pedido. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o 

periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado. Analisando os requisitos, em relação à 

“Nota Fiscal” n° 2001 (que aparentemente é um Boleto Bancário), tem o 

seguinte: Quanto à “probabilidade do direito”, isso decorreria da 

construção da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, com isso, que a 

questão controvertida recai sobre a não titularidade da parte-autora em 

relação aos débitos contraídos, em tese, em seu nome, havendo, assim, a 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito vinculado a elas. 

Pela narrativa, tem-se que o requerente realizou requerimento 

administrativo com as duas outras instituições financeiras em que havia, 

segundo a consulta, operações bancárias em seu nome. Pelos 

documentos, há Carta direcionada ao Banco do Brasil e ao Banco 

Bradesco, entretanto, não há requerimento direcionado à instituição 

financeira requerida. Inexiste, pelos documentos trazidos, indicação de 

resolução pelo requerente em relação à instituição financeira Banco 

Losango S.A. A tutela antecipada somente é possível se houver 

documentação trazida indicando aparente abuso da parte-requerida ou 

tentativa de resolução da parte-autora com indicação de ciência e/ou 

descaso da parte-requerida, o que não se vislumbrou no presente 

momento processual. Assim, ausente o requisito da “probabilidade do 

direito”. Quanto ao requisito do “perigo da demora”, definido o quadro 

acerca da probabilidade do direito, não há que se falar em relevância do 

argumento neste momento. Portanto, a improcedência do pleito de tutela 

antecipada é medida que se impõe, ante ausência dos requisitos 

ensejadores da medida. Assim, revela-se indispensável a dilação 

probatória, tendo em vista que não foi demonstrada de maneira 

suficientemente (em caráter indiciário, frise-se) no bojo dos autos o 

binômio exigido, posto que a prova documental colacionada não preenche 

a moldura fática relacionada à “probabilidade do direito”. III CONCLUSÃO 

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Por fim, observando o disposto no artigo 334 

do Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação para 

08.05.2020, às 10h20min, na sala de audiência da Vara Única do Fórum 

desta Comarca. IV DISPOSIÇÕES FINAIS Portanto, à SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR a parte-autora da presente decisão, bem como para comparecer 

à audiência de conciliação; 2. CITAR as partes-requeridas para 

conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LAS para COMPARECEREM 

à audiência de conciliação, acompanhadas de advogado; 3. FICA 

ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, as partes-requeridas devem 

oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a contar da 

audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do 

CPC; 4. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, VISTAS à parte-autora para 

apresentar impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as 

provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito; 5. Após, 

conclusos. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000014-07.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUBHIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada “Ação declaratória 

de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais 

com pedido de antecipação de tutela parcial” ajuizada por João Batista 

contra Soubhia e Cia Ltda. Sublinha a Inicial que a parte-autora, em 

09.05.2019, procurou a Cooperativa SICREDI para realizar empréstimo 

rural e lá foi informado de que seu “nome estava negativado”, motivo pelo 

qual não poderia lhe ser fornecido o crédito. Explica-se que ao averiguar a 

situação com a “Credlocaliza”, descobriu que realmente estava com 

restrições nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de dívida com a 

PJ ALVORADA SOUBHIA E CIA LTDA. Relata-se que em contato com a PJ 

requerida, o atendente o “informou e confirmou” que há débitos vencidos e 

outras demais compras registradas no CPF de titularidade do autor, quais 

sejam: Nf-e.20369 e NF -e.19389 e que tais produtos não foram adquiridos 

por ele. Sublinha-se, ainda, que além de não ter sido feita a baixa de um 

boleto já pago pelo autor, no que concerne à Nota Fiscal n°e 22001/2, o 

pagamento foi feito em mãos para o vendedor, Antônio Wagner Wedus, 

em 30.10.2017. Ocorre que, segundo narrado, desde que a parte-autora 

procurou a PJ e esta informou que seriam tomadas as devidas 

providências, até a presente data nada se resolveu. Por isso é que se 

requer, em sede de tutela antecipada, que seja determinado à 

parte-requerida que, de imediato, exclua o nome da parte-autora dos 

cadastros de proteção ao crédito. Com a Inicial, documentos. Determinada 

a emenda da Inicial para indicar o interesse na realização de audiência de 

conciliação, houve manifestação da parte-autora, indo pelo interesse em 

realização do ato. É, ao que parece, o necessário a ser destacado. II 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo 

Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, RECEBE-SE a petição inicial. DEFERE-SE o 

pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que, segundo 

consta dos autos, a parte-autora não tem condições de pagar as custas 

do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua 

família, de acordo com o artigo 98 do CPC. II.1 DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA Quanto à TUTELA PROVISÓRIA (concessão de tutela de 

urgência), o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai 

é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, 

há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de 

urgência. Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem 

estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o 

direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora é 

conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial 

pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento 

satisfativo do quanto pedido. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o 

periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado. II.2 EM RELAÇÃO À “NOTA FISCAL” N° 

22001 Analisando os requisitos, em relação à “Nota Fiscal” n° 2001 (que 

aparentemente é um Boleto Bancário), tem-se o seguinte: Quanto à 

“probabilidade do direito”, isso decorreria da construção da narrativa da 

parte-autora. Quer-se dizer, com isso, que a questão controvertida recai 

sobre o pagamento da Nota Fiscal e a manutenção de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Sobre o ponto, há a juntada de consulta ao 

SPC, onde são indicados débitos vinculados à PJ requerida. Analisando o 

documento, verifica-se que há débito no valor de R$1.600,00 vinculado à 

PJ requerida, com vencimento para o dia 30.08.2017, corroborando com a 

data e valor do Boleto Bancário em questão. No que concerne ao 

pagamento do referido Boleto Bancário, tem-se documento indicando o 

recebimento de R$1.600,00, pagos pela parte-autora a Antônio Wagner 

Wedus, em 30.10.2017. Logo, há indício de pagamento do valor pela 

parte-autora. Portanto, evidencia-se o preenchimento do primeiro requisito 

em relação à “Nota Fiscal” n° 2001. Em relação ao “perigo da demora”, não 

pairam dúvidas de que a manutenção do nome da parte-autora nos 

cadastros de restrição ao crédito até o deslinde final da “ação” é medida 

que resultaria em inegável prejuízo a ela. Ademais, a medida deferida é 
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plenamente reversível e incapaz de gerar qualquer prejuízo à PJ requerida, 

tendo em vista que a inscrição do nome da parte-autora nos cadastros de 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA e demais órgãos de 

restrição ao crédito é medida que pode ser realizada a qualquer tempo, 

caso sejam infirmadas as alegações lançadas na exordial. II.3 EM 

RELAÇÃO ÀS NFS N° e.20369 e e.19389 Acerca da NF n° e.20369 e NF 

n°e.19389, alega a parte-autora que os produtos indicados nos 

documentos não foram por ela adquiridos. Quer-se dizer, com isso, que a 

questão controvertida recai sobre a não titularidade da parte-autora em 

relação às Notas Fiscais, havendo, todavia, a manutenção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito vinculado a elas. Pois bem. Não 

obstante as alegações da parte-autora, observa-se que as NF n° e.20369 

n° e.19389 constam o seu nome como destinatária. Além disso, a alegação 

de que o atendente da PJ “informou e confirmou” que os produtos não 

foram adquiridos por ela não ficou devidamente demonstrada nos autos, 

tendo em vista a inexistência de qualquer documento nesse sentido. A 

tutela antecipada somente é possível se houver documentação trazida 

indicando aparente abuso da parte-requerida ou tentativa de resolução da 

parte-autora com indicação de ciência e/ou descaso da parte-requerida, o 

que não se vislumbrou no presente momento processual em relação às 

referidas NFs. Por isso, revela-se indispensável a dilação probatória, 

tendo em vista que não foi demonstrada de maneira suficientemente (em 

caráter indiciário, frise-se) no bojo dos autos o binômio exigido, posto que 

a prova documental colacionada não preenche a moldura fática 

relacionada à “probabilidade do direito” em relação a tais Notas Fiscais. III 

CONCLUSÃO Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE 

PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, isto para: i. 

DETERMINAR que a PJ requerida providencie a exclusão do nome da 

parte-autora dos cadastros de Serviço de Proteção ao Crédito – 

SPC/SERASA (JOÃO BATISTA DA SILVA – CPF: 890.352.831-04), 

LIMITANDO-SE À EXCLUSÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO DÉBITO DE 

R$1.600,00, VINCULADO À “NOTA FISCAL” N° N° 22001, no prazo de 05 

(cinco) dias incidindo, em caso de descumprimento, ao pagamento de 

multa diária que DESDE JÁ VAI FIXADA no valor de R$300,00 por dia, 

limitado ao teto de R$4.500,00, sem prejuízo de aplicação de outras 

medidas coercitivas em caso de descumprimento. Por fim, observando o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência 

de conciliação para 08.05.2020, às 09h40min, na sala de audiência da 

Vara Única do Fórum desta Comarca. IV DISPOSIÇÕES FINAIS Portanto, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora da presente decisão, bem 

como para comparecer à audiência de conciliação; 2. CITAR a 

parte-requerida para conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA 

para CUMPRIR AO DETERMINADO NA DECISÃO e COMPARECER à 

audiência de conciliação, acompanhada de advogado; 3. FICA 

ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida deve 

oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a contar da 

audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do 

CPC; 4. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, VISTAS à parte-autora para 

apresentar impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as 

provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito; 5. Após, 

conclusos. Intimar. Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67973 Nr: 1085-37.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB MAD Industria e Comercio de Madeiras Ltda 

- ME, Marcos Ernandes Fiel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, RIELY CAMILO BORDINI - OAB:MT 25234

 Vistos...

Tendo em vista a Portaria Conjunta de nº 247/2020, do TJMT, bem como 

Nota de Esclarecimento divulgada nesta data, SUSPENDE-SE a realização 

da audiência designada.

 REDESIGNA-SE para o dia 22.06.2020, às 14h45min.

À SECRETARIA para intimações (inclusive por telefone, nos casos de 

audiência marcada para até daqui a 05 dias).

 Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

 Intimar. Cumprir.

 Serve como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

 Nova Monte Verde/MT, 17 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000319-74.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000319-74.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: JOSE NUNES DA SILVA REQUERIDO: SERVICO NOTARIAL 

3 OFICIO DE NOTAS VISTOS. Ante o parecer ministerial (id: 24858773) e 

atento as peculiaridades do caso em comento, o mais prudente a se fazer 

é a produção de prova oral, razão pela qual designo AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 29 DE JUNHO DE 2020, ÀS 14:30 HORAS, com a 

finalidade de colher o depoimento da parte autora, bem como a inquirição 

de suas testemunhas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que a 

parte apresente rol de testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, do 

NCPC. Ressalto que caberá ao próprio advogado da parte intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Registro que a parte deverá comparecer para 

prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art. 

385, § 1º, do NCPC. Para tanto, determino sua intimação pessoal, 

consignando-se no mandado expressamente a advertência contida no 

citado artigo. Ciência ao Ministério Público Estadual. Intime-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58018 Nr: 353-71.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: E. DE PAULA ARTEMAN COMÉRCIO DE SOJA EIRELI - 

ME, ELIO DE PAULA ARTEMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CASTILHO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538, JULIANO 

CAVALCANTI DA SILVA - OAB:7243, JUNIO CÉSAR DE NORONHA - 

OAB:15391, RAPHAEL ROCHA BARROS - OAB:13110/PI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmauro Dier Dias 

Nascimento - OAB:18159 MT, ISABEL JUNG - OAB:17220/MT

 VISTOS.

= DA AÇÃO PRINCIPAL =

Consigno a tempestividade da resposta da parte requerida, conforme 

certidão de ref. 71.

 = DA RECONVENÇÃO =

Diante da existência de reconvenção, REMETA-SE os autos ao Cartório 

Distribuidor para as devidas anotações (art. 286, parágrafo único, 

CPC/2015), e se for o caso proceder com os cálculos das custas (art. 

1.222 da CNGC). Se houver necessidade de recolhimento de custas, 

INTIME-SE o reconvinte/requerido para recolher, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, sob pena de extinção da reconvenção, sem resolução de mérito.

Com o recolhimento, RECEBO a reconvenção, posto que presentes os 

requisitos estabelecidos no art. 343 do CPC.

Consigno que a parte autora, já foi intimada nos termos do art. 343, §1°, do 

CPC (ref. 29).

= DAS PROVAS =

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60455 Nr: 1550-61.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - OAB:38.952, FELIPE 

RAFAEL FERREIRA - OAB:54440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando as informações prestadas pelo Oficial de Justiça na ref. 37, 

intime-se a parte requerente, através de seu patrono, via DJE, para 

manifestar-se quanto a informação supra, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Após, com ou sem manifestação tornem os autos conclusos para 

deliberações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58650 Nr: 608-29.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Vistos.

 Recebo os autos e dou início à preparação do processo para julgamento 

em plenário, nos termos do art. 422 e seguintes do Código de Processo 

Penal.

 Intimem-se as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem o 

rol de testemunhas que irão depor em plenário, junte documentos ou 

requeira diligências complementares.

 Com as manifestações das partes, voltem os autos à conclusão.

Cumpra-se, com urgência.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32464 Nr: 459-77.2009.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MARCHIORO PAPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Antonio Papini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELLO - 

OAB:4709-B/MT, Debora Schevinski Denti - OAB:22944, Elenice de 

Fátima Prestes dos Santos - OAB:35.323/SC, Rodrigo Annoni 

Pazeto - OAB:7324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Anterior à homologação do plano de partilha apresentada nas fls. 539/605, 

OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC, 

remetendo cópia do plano de partilha e manifestação de fls. 606/610, para 

ciência e intimação da parte exequente Neide Moretto Brunetto e Outro 

para requerer o que de direito.

Com as informações, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61168 Nr: 13-93.2017.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHO, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - 

OAB:8502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Vistos.

 Considerando o termo da Portaria – Conjunta 247/2020, a qual estabelece 

medidas de prevenção ao contágio por COVID-19, REDESIGNO a audiência 

para o dia 13 de maio de 2020, às 15:h30min, permanecendo válidas as 

demais determinações do despacho anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60819 Nr: 901-24.2010.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ARCURI - ESPÓLIO, TRINDADE DEL ROSAL 

ARCURI, ESPÓLIO DE ANTONIA LOPES ARCURI, ZILENE ARCURI 

DOMINGUES, ZILDA ARCURI ANTONIAZZI, JOAO ARCURI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI, ADEMIR 

ZIBETTI, NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA INES VILLA MOREIRA - 

OAB:65749/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 Vistos.

 Considerando o termo da Portaria – Conjunta 247/2020, a qual estabelece 

medidas de prevenção ao contágio por COVID-19, REDESIGNO a audiência 

para o dia 16 de setembro de 2020, às 13:h30min, permanecendo válidas 

as demais determinações do despacho anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 76734 Nr: 110-88.2020.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY MONTEIRO DOS SANTOS, 

ALEXANDRE DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

 Considerando o termo da Portaria – Conjunta 247/2020, a qual estabelece 

medidas de prevenção ao contágio por COVID-19, REDESIGNO a audiência 

para o dia 27 de abril de 2020, às 15:h50min, permanecendo válidas as 

demais determinações do despacho anterior.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000389-91.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID HIRCH BOTKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000389-91.2019.8.11.0107. REQUERENTE: 

INGRID HIRCH BOTKE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS. 1. Os autos tramitaram regularmente até o momento, 

motivo pelo qual passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 

357 do NCPC. As partes litigantes são legítimas e estão bem 

representadas nos autos, não havendo irregularidades e/ou nulidades 

procedimentais a serem corrigidas. 2. Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo ou de 

julgamento antecipado da lide, razão pela qual fixo como PONTOS 

CONTROVERTIDOS as matérias já levantas na inicial e contestação. 3. Em 

prosseguimento, DEFIRO a produção de prova oral, consistente em oitiva 

de testemunhas e depoimento pessoal da(s) parte(s) litigante(s). Para 

tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

designando desde logo o DIA 14 DE ABRIL DE 2020, ÀS 14H30MIN, para 

audiência de instrução, debates e julgamento. 4. Ressalto que caberá aos 

próprios advogados das partes intimar as respectivas testemunhas para 

comparecimento à audiência, independentemente de intimação judicial, 

consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as 

hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal. Consigno que as 

partes deverão comparecer para prestar depoimento pessoal, sob pena 

de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as 

suas intimações pessoais, e consignando-se no mandado a advertência 

contida no citado artigo. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000006-82.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VANY PEREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

GESMAR GOMES FERREIRA (TESTEMUNHA)

KEVEN LOPES MATOS (TESTEMUNHA)

JOSE PEREIRA (TESTEMUNHA)

MARIO FRANCISCO ROCHA (TESTEMUNHA)

WELLANQUELSON DA COSTA BARROS (TESTEMUNHA)

GILDEMAR PROCOPIO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MAURICO SOUSA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS (TESTEMUNHA)

MARCO AIRES BENTO (TESTEMUNHA)

FLAUSTINO GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MARCILON PEREIRA DE SOUSA (TESTEMUNHA)

VILMAR FERNANDES DA SILVA (TESTEMUNHA)

T. R. D. J. (TESTEMUNHA)

Ministério Público de MT - Promotoria de Justiça de Novo São Jaoquim 

(AUTOR(A))

EDERSON NEIMER MADEIRA MENDES (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

WILHIAR FERRAZ DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000006-82.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MT - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

NOVO SÃO JAOQUIM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO TESTEMUNHA: MARCILON PEREIRA DE SOUSA, GILDEMAR 

PROCOPIO DOS SANTOS, WELLANQUELSON DA COSTA BARROS, 

MARCO AIRES BENTO, ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS, 

JOSE PEREIRA, VILMAR FERNANDES DA SILVA, MAURICO SOUSA DOS 

SANTOS, FLAUSTINO GOMES DA SILVA, KEVEN LOPES MATOS, MARIO 

FRANCISCO ROCHA, GESMAR GOMES FERREIRA, VANY PEREIRA DA 

SILVA, T. R. D. J. VÍTIMA: EDERSON NEIMER MADEIRA MENDES REU: 

WILHIAR FERRAZ DA SILVA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO denunciou WILHIAR FERRAZ DA SILVA, devidamente 

qualificado, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, 

c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e pelos delitos previstos no art. 12 e 

art. 14, ambos da Lei n° 10.826/2003. Consta na denúncia que no dia 

14/12/2019, em via pública, teria o denunciado, imbuído de intento 

homicida, efetuado aproximadamente seis disparos de arma de fogo 

contra a vítima, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a 

sua vontade. Ainda do caderno investigativo, aponta-se que o delito 

iniciou-se por motivo torpe, mera discussão entre as partes, resultando 

ainda em perigo comum, considerando que o fato ocorreu no centro desta 

urbe, em horário comercial, onde o fluxo de pessoas é maior. A denúncia 

foi recebida em 09 de Janeiro de 2020 (id. 27873192), sendo o réu 

devidamente citado, apresentando defesa escrita em 22/01/2020. 

Realizada audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento 

pessoal da vítima Ederson Neimer Madeira Nunes, bem como das 

testemunhas Gildemar Procópio dos Santos, Arthur Luis Mendonça 

Marques Martins, José Pereira, Gesmar Gomes Ferreira, Thiago Rodrigues 

Jesus, Vilmar Fernandes da Silva, Mauri de Souza dos Santos, Mario 

Francisco Rocha e Kevin Lopes Marques. Após, procedeu-se o 

interrogatório do denunciado. Ato contínuo, o representante do Ministério 

Público apresenta alegações finais orais, manifestando pela pronúncia do 

acusado, mantendo incólumes as sanções narradas na inicial acusatória. 

Após, manifesta a defesa técnica do réu pela impronúncia do réu. É o 

relatório. Fundamento. Sem preliminares a serem analisadas. Passo à 

análise da pronúncia. FUNDAMENTAÇÃO. Inicialmente, cumpre salientar 

que nos processos de competência do Júri, existem duas fases distintas: 

o judicium acusationis e judicium causae. A primeira fase do Júri 

constitui-se num Juízo de admissibilidade que se encerra com uma decisão 

interlocutória denominada de decisão de pronúncia, cujo fundamento 

encontra-se previsto no art. 413, do CPP, conforme transcrição, “in 

verbis”: Art. 413. O juiz, fundamentadamente pronunciará o acusado, se 

convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes 

de autoria ou de participação. Desta feita, a pronúncia é um mero juízo de 

admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da 

materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um 

exame aprofundado da prova, a fim de não influir indevidamente no 

convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa. Mesmo 

sendo uma espécie de decisão na qual não há necessidade de o juiz 

proceder à análise aprofundada das provas, necessário se faz que 

existam provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 

Nessa fase, não se exige “prova incontroversa da existência do crime, 

mas de que o juiz se convença da sua materialidade”, conforme ensina 

JÚLIO FABBRINI MIRABETE (in Código de Processo Penal Interpretado. 11ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2003, pág. 1085). Do contrário estaria o magistrado 

adentrando a competência do Tribunal do Júri, a quem incumbe, 

constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados 

ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex 

Mater. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que: Na 

fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer 

questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio 

pro societate. (...) As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium 

accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ – RESP 

485775/DF). Assim sendo, passo à análise da admissibilidade da 

acusação. - DA MATERIALIDADE Pois bem, a materialidade delitiva está 

demonstrada, por meio dos documentos acostados aos autos, dentre as 

provas testemunhais e materiais colhidas. Destaco as informações 

colhidas quando da instrução processual, atinente aos depoimentos 

pessoais da vítima e testemunhas, sendo todos verossímeis e taxativos ao 

apontar a autoria delitiva bem como sua materialidade. - DOS INDÍCIOS DE 

AUTORIA Os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do acusado, 

colhidos na fase investigativa e posteriormente, em Juízo, apontam que 

existem indícios de autoria do delito em relação ao acusado WILHIAR 

FERRAZ DA SILVA. Consigno que as testemunhas, em suas inquirições, 

apontam o acusado como autor do crime) bem como pelas declarações 

feitas pelo próprio acusado na fase policial e judicial, uma vez que embora 

alegue a excludente de ilicitude atinente à legitima defesa, confessa ter 

realizado os disparos em desfavor da vítima, dessa forma, cabe ao 

Tribunal do Júri analisar os fatos e não ao Juízo Sumariante, já que nesta 

fase processual deve prevalecer a aplicação do princípio “in dubio pro 

societate”, em prol do interesse da sociedade. Em abono, a jurisprudência: 
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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE IMPRONÚNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E 

PROVAS INCONTESTES DA MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155, DO CPP - DECOTE DAS QUALIFICADORAS – 

NÃO CABIMENTO – CORRIGENDA EM RELAÇÃO A UMA DAS 

QUALIFICADORAS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do 

procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem, 

contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da 

causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma 

constitucional. 2. Havendo nos autos confirmação da materialidade e 

indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em 

conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do 

Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora 

recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo 

processado. 3. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a 

magistrada agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as 

provas dos autos apontam claramente indícios de autoria e provas 

incontestes da materialidade. 4. Uma vez havendo indícios de autoria e 

provas incontestes da materialidade delitiva, não há que se falar em 

absolvição sumária ou impronúncia como requer a defesa. 5. (...). É 

vedada a condenação baseada tão somente em elementos colhidos na 

fase inquisitiva. Em relação à decisão de pronúncia o Superior Tribunal de 

Justiça entende pela possibilidade da mesma ser fundamentada em provas 

colhidas na fase policial. 6. As qualificadoras somente poderão ser 

afastadas nesta fase do procedimento do júri caso sejam totalmente 

improcedentes, o que não é o caso dos autos. No entanto, verifico que por 

mais que na decisão de pronúncia a magistrada tenha colocado o crime 

qualificado pelo motivo torpe, em sede de alegações finais o Parquet 

sustenta que na verdade se trata de motivo fútil, qualificadora a qual 

entendo correta a situação dos autos. Motivo pelo qual entendo que deva 

ser procedida a corrigenda, para fazer constar a qualificadora de motivo 

fútil ao invés de motivo torpe. 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJ-ES - SE: 00023132020068080035, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, 

Data de Julgamento: 20/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 26/09/2017). Portanto, existem indícios de autoria que recaem 

sobre a pessoa do acusado, não sendo possível a impronúncia dele, uma 

vez que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com 

a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua 

autoria. Diante da não comprovação de quaisquer das situações 

constantes do art. 415 do CPP, não há falar em absolvição do crime 

imputado na peça inaugural, máxime, diante do mandamento nuclear do “in 

dubio pro societate” vigente nessa quadra dos autos. Nesse sentido é o 

entendimento da jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

ART. 121, § 2º, II DO CP. PRONÚNCIA. PROVAS. IN DUBIO PRO 

SOCIETATE. I - Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal 

do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, 

provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a 

acusação, porquanto aqui vigora o princípio in dubio pro societate. II - 

Diferente do que ocorre em relação à sentença condenatória, a decisão 

que pronuncia o acusado exige, tão somente, a presença de indícios de 

autoria, além de prova da materialidade do delito. Indícios estes que, por 

sinal, podem derivar de provas colhidas durante o inquérito policial 

(Precedente do STF).” (Superior Tribunal de Justiça - Writ denegado. HC 

59766 / SP HABEAS CORPUS 2006/0112519-9 - DJ 26.02.2007 p. 620). 

Com relação à qualificadora, o magistrado necessita acolher ou rejeitar, 

porque fazem parte do tipo derivado e precisam constar na pronúncia. No 

caso em tela, mantenho as qualificadoras do motivo torpe, emprego que 

possa resultar perigo comum e utilização de recurso que dificulte a defesa 

da vítima porque estas só poderiam ser excluídas quando manifestamente 

improcedente e descabida, o que não é o caso, uma vez que existem 

indícios para a qualificação narrada na denúncia; diante da inquirição das 

testemunhas e interrogatório do réu. Quanto a isto, acompanha a 

jurisprudência. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. 

TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. NULIDADE. EXCESSO DE 

LINGUAGEM. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. 

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Magistrado 

singular obedeceu ao disposto no artigo 413, § 1º, do Código de Processo 

Penal. Os parâmetros legais não foram ultrapassados, pois o Juízo a quo 

apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de 

autoria. 2. No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da 

materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de 

Processo Penal para pronunciar os acusados, inviabilizando, nesta fase 

processual, a absolvição sumária ou mesmo o pedido de desclassificação. 

Há, pois, indícios suficientes para submeter os réus a julgamento pelo 

Tribunal do Júri. 3. Em processos de competência do Tribunal do Júri, as 

qualificadoras descritas na denúncia apenas podem ser afastadas na 

decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, 

quando nenhum dos elementos de prova coligida nos autos as 

sustentarem. A qualificadora do motivo torpe deve ser mantida: Há 

indicativos de que o crime teria sido praticado por motivações torpe, qual 

sendo, vingança. Assim, razoável a manutenção da qualificadora para 

análise pelo Plenário do Júri. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 

DESPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70078165586, Terceira 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 

Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - RSE: 70078165586 RS, Relator: Rinez da 

Trindade, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2019) Como sabido de todos, 

nesta primeira fase – “judicium acusationis” – o princípio “in dubio pro 

societate” sobrepõe-se ao “in dubio pro reo” e um mínimo de dúvida a 

respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva mereça exame mais 

acurado de prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do 

Juízo competente, sendo defeso ao Juiz antecipar-se ao Júri e interpretar 

definitiva e concludentemente em favor de uma das versões ventiladas, 

tarefa a ser desempenhada pelos Jurados. Mínima que seja a hesitação 

das provas a respeito, impõe-se a pronúncia para que a causa seja 

submetida ao Júri, juiz natural dos crimes contra a vida, por força do 

mandamento constitucional” (TJSP RT 656.279). No mesmo sentido, STF; 

RTJ 63.833, 61.344; TAPR RT 593.412; TJPE RT 695.358; TJMS RT 

548.382, 682.359; e, finalmente, TJMT RT 518.393, 549.385 e 578.401.

(grifei) O Júri, em sua soberania, é a quem compete apreciar a 

qualificação do homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da 

acusação e da defesa. O Supremo Tribunal Federal foi claro ao consignar 

que ao Juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras 

que não sejam manifestamente improcedentes. HABEAS CORPUS. PENAL. 

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CIÚME. MOTIVO FÚTIL. 

QUALIFICADORA ADMITIDA NA PRONÚNCIA. EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR SUA 

INCLUSÃO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A 

jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que apenas a 

qualificadora manifestamente improcedente deve ser excluída da 

pronúncia, o que não acontece na hipótese dos autos. II - De todo modo, a 

análise da existência ou não da qualificadora do motivo fútil deve ser feita 

pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. Precedentes. III - 

Ordem denegada. (STF - HC: 107090 RJ, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/06/2013, Primeira Turma, Data de 

Publicação: DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013). Ademais, 

como bem exposto pelo Parquet, no que diz respeito aos delitos previstos 

na Lei n° 10.826-03, art. 12 e art. 14, sendo esta conexa com o delito afeto 

ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP, cabe ao conselho de 

sentença sua apreciação. Deste modo, a decisão sobre o mérito desta 

infração não cabe a este juízo sumariante, sob pena de extrapolar sua 

competência. Portanto, tendo restado comprovada a materialidade do fato 

e existindo indícios suficientes de autoria em face do réu, caberá então, 

ao Egrégio Tribunal Popular do Júri analisar, em sua ampla cognição, as 

questões ventiladas nos autos. DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, PRONUNCIO WILHIAR FERRAZ DA SILVA, 

qualificado nos autos, como supostamente incurso na prática do crime 

narrado no artigo 121, §2º, I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV 

(recurso que dificulte a defesa do ofendido) c/c art. 14, II, ambos do 

Código Penal cumulado com art. 12 e art. 14, ambos da Lei n° 10.826/2003, 

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca. Intimem-se pessoalmente o réu conforme determina o 

artigo 420, do Código de Processo Penal. Em atenção ao § 3º do art. 413 

do CPP, conforme reverberado quando da instrução, por não haver 

modificação fática que fundamente revogação da cautelar prisional, 

mantenho a prisão preventiva do réu. Com o trânsito em julgado, 

cumpra-se, nos termos os artigos 422 e seguintes, todos do Código de 

Processo Penal. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 
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Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Cumpra-se, expedindo-se e realizando o 

necessário. NOVO SÃO JOAQUIM, 12 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82101 Nr: 661-08.2019.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSP, JOAdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner de Sousa Melo - 

OAB:GO 22271

 Referência: Autos n.º 82101 (661-08.2019.811.0106)

 Conforme determinação legal do Tribunal de Justiça através da publicação 

de Portaria-Conjunta N. 247, que trata sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio do COVID-19, SUSPENDO a audiência 

anteriormente designada, devendo os autos retornarem à Secretaria da 

Vara Única para que sejam procedidas as comunicações pertinentes.

 Após, devolvam-me os autos para a designação de nova data.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 17 de Março de 2020

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61461 Nr: 594-86.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dolores Flor da Cruz - ME, Dolores Flor da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOLORES FLOR DA CRUZ - ME, CNPJ: 

15088748000165 e atualmente em local incerto e não sabido DOLORES 

FLOR DA CRUZ, Cpf: 82675155187, brasileiro(a), casado(a), vendedora. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 6.184,56 - Valor 

Atualizado: R$ 6.184,56 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pleito formulado pela exequente, ante a 

afirmativa expressa da credora de que a parte executada está em local 

incerto e não sabido, consoante artigo 256 e seguintes do atual Código de 

Processo Civil.Assim, cite-se a parte executada por edital, respeitando-se 

o disposto no art. 257 do novo Código Adjetivo Civil. Após o decurso do 

prazo, caso não haja manifestação da parte executada, nos moldes do 

inciso IV, artigo 257 do Novo CPC, nomeio, desde já, tendo em vista a 

suspensão dos atendimentos da Defensoria Pública nesta Comarca, como 

curador especial da parte executada o Dr. JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN, OAB-MT 16.592/N, razão pela qual concedo vista dos autos 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.Caso o d. causídico aceite o encargo, 

promova a secretaria as alterações necessárias junto ao sistema Apolo. 

Arbitro honorários advocatícios em favor do advogado nomeado a quantia 

de 2 URHs, o que corresponde ao valor de R$ 1.760,10 (um mil, 

setecentos e sessenta reais e dez centavos). Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO BEZERRA, digitei.

Paranaíta, 16 de março de 2020

Marcos Rodrigo Simon Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61767 Nr: 840-82.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Sol e Mar 

LTDA - ME, Sandra Regina Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Nartins - OAB:13994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o acordo pendente de juntada está ilegível.

Intime-se as partes para que tragam nos autos, acordo legível no prazo de 

05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65979 Nr: 434-90.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Telles de Oliveira, Jussara Teles de Oliveira, 

VALDIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTRO QUINTILIANO CORRÊA, AURORA ANA 

SANGALETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:19820/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, Taísa Fernandes da Silva Peres - 

OAB:12.815

 Nos termos do art. 2º da Ordem de Serviço 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos para manifestação dos requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-92.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO ANTONIO KNECHT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PADILHA NETO (REQUERIDO)

MARIA INES PADILHA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 18/05/2020, às 13h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010038-70.2014.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPI SOARES CORDEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMART BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

8010038-70.2014.8.11.0095. EXEQUENTE: FILIPI SOARES CORDEIRO DOS 

SANTOS EXECUTADO: WALMART BRASIL Vistos. Relatório dispensado, 

ex vi do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS Á EXECUÇÃO 

opostos por WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA em desfavor de FILIPI 

SOARES CORDEIRO DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. DO EFEITO SUSPENSIVO O art. 52 da Lei 9.099/95 assevera que no 

âmbito da execução será aplicado no que couber o disposto no Código de 

Processo Civil, observando as disposições dessa Lei. Nessa senda, o art. 

525, § 6º do CPC: Art. 525. (...) §6º. A apresentação de impugnação não 

impede a prática dos autos executivos, inclusive os de expropriação, 

podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o 

juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito 

suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o 

prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Da análise dos 

autos, verifico que a execução iniciou com valor a maior, sendo que o 

próprio embargado, ora exequente afirmou em sua impugnação. Isso 

porque o embargante foi condenado à devolução do valor de R$ 798,00 

(setecentos e noventa e oito reais) em relação ao bem defeituoso e no 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais na 

proporção de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença (ID. 

5964750). Ocorre que o valor de R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito 

reais) foi pago, conforme as informações na certidão (ID. 5964789), 

ocasião em que o embargado, ora exequente solicitou a continuidade do 

feito em relação ao valor do dano moral. E no ID. 18296981 foi realizado a 

penhora online no valor de R$ 10.464,23 (dez mil, quatrocentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), sendo vinculado nos 

autos no ID. 217228099; e posteriormente foi realizado outra penhora 

online do remanescente da dívida no importe de R$ 3.534,64 (três mil, 

quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) vinculado 

ao feito (ID. 21952909). Ademais, verifico que não foi expedido alvará em 

favor do embargado, ora exequente, somente a vinculação dos valores no 

processo (ID’s. 21728099 e 21952909). Assim, estando o feito garantido 

por penhora, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, visto que o 

prosseguimento da presente poderá causar ao embargante, ora 

executado prejuízo, já que a o cumprimento de sentença iniciou em valor a 

maior. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO No cumprimento de sentença, o 

devedor poderá alegar em Impugnação á Execução, apenas o disposto no 

art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95. Art. 52. (....) (....) IX – O devedor poderá 

oferecer embargos, nos autos da execução, versado sobre: a) falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu á revelia; b) manifesto 

excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. O embargante relata 

que há excesso na execução, pois o cumprimento de sentença iniciou 

com valor a maior, já que incluiu erroneamente no cálculo o valor 

correspondente a restituição do bem defeituoso, que já teria sido pago, 

sendo o valor correto tão somente o referente a indenização por dano 

moral (R$ 8.203,64) e, que a atualização do cálculo foi pelo índice do 

IGP-M, em vez do índice INPC. Assim, assevera que o valor correto da 

execução seria o valor de R$ 10.537,05 (dez mil, quinhentos e trinta e sete 

reais e cinco centavos), tendo o valor de R$ 3.467,87 (três, mil, 

quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) em 

excesso. Por sua vez, a parte embargada afirma que realmente houve um 

equívoco na atualização por ter considerado o valor do dano material 

pago, contudo, ressalta que o valor do dano moral deve ser atualizado até 

a presente, uma vez que o pagamento não ocorreu, perfazendo o valor de 

R$ 10.992,36 (dez mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e seis 

centavos). Compulsando os autos, denoto que na planilha de cálculo foi 

incluído o valor do dano material (R$ 798,00), o qual já teria ocorrido o 

pagamento, sendo utilizado o índice INPC (ID’s. 9136650 e 9236884). E no 

decorrer do feito, aportou cálculo atualizado do valor remanescente no 

importe de R$ 3.534,64 (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e 

sessenta e quatro centavos), considerando o cálculo inicial, o qual estava 

incluso o valor pago do dano material, além de utilizar o índice IGP-M no ID. 

19335214. Posto isso, percebo que o embargante assiste razão, 

porquanto há excesso de execução. Assim, SUSPENDO o feito, e 

determino a remessa da presente para o contador judicial para que no 

prazo de 15 (quinze) dias proceda com a atualização do débito, devendo 

observar que o valor de R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais) 

foram pagos, restando o valor de 5.000,00 (cinco mil reais) para atualizar, 

com correção monetária, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da sentença, e ainda, deve-se observar o art. 523, § 1º, 

do CPC em relação a multa de 10% (dez por cento), diante do não 

pagamento voluntário, e não será devido os honorários advocatícios, nos 

termos do Enunciado nº 97 do FONAJE. Com o aporte do cálculo pela 

contadoria do juízo, abra-se vista ás partes no prazo de 05 (cinco) dias 

para manifestação, e após voltem conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-96.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença de ID n. 6896009. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos), para fins de 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001370-84.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR GUIMARAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 
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PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001370-84.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 33.568,98 ESPÉCIE: [Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MOACIR GUIMARAES Endereço: RUA 

GOIÁS, 235, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO 

POLO ATIVO, para que no prazo legal, apresente impugnação a 

contestação. PEDRA PRETA, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000069-68.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Junior Soledade de Lima (INVESTIGADO)

DIEGO RODRIGUES SOARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO MATIAS OAB - MT18304/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000069-68.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Roubo]->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (283) POLO ATIVO: Nome: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Fernando 

Correia, 1049, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DIEGO RODRIGUES SOARES Endereço: Rua Tancredo 

Neves, 23, Vila São Marcos, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: 

Junior Soledade de Lima Endereço: Rua do Judiciário, 69, Vila São Marcos, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

DEFENSOR DO RÉU: Junior Soledade de Lima, para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste nos autos, conforme despacho Id. 30347170. PEDRA 

PRETA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004057-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: 1 - INTIMAÇÃO DAS PARTES para que no prazo de 10 

dias, manifestem-se nos termos da Decisão de ID: 26421294, sob pena de 

preclusão. PEDRA PRETA, 18 de março de 2020. IGOR VIEIRA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-76.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA FONSECA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTIM ALVES CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000159-76.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: SIMONE 

APARECIDA DA FONSECA Endereço: Rua Projetada IV, 01, Qd 04, Centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MARTIM 

ALVES CORREA Endereço: Rua Monte Castelo, 162, Centro, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 Senhor(a) Advogado(a): A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de patrono do polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 22/04/2020 Hora: 09:00 PEDRA PRETA, 

18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001247-86.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: 1 - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para que no prazo legal, apresente Impugnação à Contestação. PEDRA 

PRETA, 18 de março de 2020. IGOR VIEIRA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: Rua Oscar 

Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: 

(66) 34861197

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001205-37.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DEUSIMARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

IRANITA MARCILIA DE PAULA (TESTEMUNHA)

MARCOS ANTONIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE PALHARINI GARCIA OAB - GO38160 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

JURANI MARTINS BORGES (TESTEMUNHA)

SIDNEI SANTOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

JUCELINO PINHEIRO ROSA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Vistos etc. Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 

247/2020 do TJ e CGJ, para estabelecer, em caráter temporário, medidas 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário (Primeira e Segunda Instâncias), com a suspensão da 

realização das audiências, redesigno a audiência de ID 28156706, para o 

dia 14 de maio de 2020, às 16h30minutos. Intimem-se as testemunhas para 

comparecem a audiência. Comunique-se ao Juízo deprecante acerca da 

nova data da audiência. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000133-78.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA OAB - 040.948.291-99 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000133-78.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

7.200,00 ESPÉCIE: [Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: Nome: ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA Endereço: 

RUA B, s/n, COOHAB I, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: 

BRENDA GONÇALVES DA SILVA Endereço: Rua B, S/n, Cohab I, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCIO DA SILVA 

Endereço: SITIO JV, Centro, NOVA GALILEIA (RONDONÓPOLIS) - MT - 

CEP: 78754-970 Senhor(a) Advogada: A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

22/04/2020 Hora: 08:40 PEDRA PRETA, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000029-86.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RODRIGO PINHEIRO MORAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO OAB - MT6435/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HELENA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA (TESTEMUNHA)

ELIZEU LUCAS RIBEIRO DA COSTA (TESTEMUNHA)

FABIO CAMILO CARDOSO (TESTEMUNHA)

WALLACE MINEIRO PINHEIRO (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000029-86.2020.8.11.0022 Valor da causa: 0,00 
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ESPÉCIE: [Homicídio Simples]->AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI 

(282) POLO ATIVO: Nome: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Fernando Correia, 1049, 

Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DIEGO RODRIGO PINHEIRO MORAIS Endereço: Fundos da reciclagem, Vila 

Garça Branca, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Senhor(a) 

Advogado(a): A presente referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução Sala: Instrução e Julgamento Data: 03/04/2020 Hora: 13:30 

PEDRA PRETA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001320-58.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR OLIVEIRA DE SOUSA (VÍTIMA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON NADALUTI DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1001320-58.2019.8.11.0022 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Furto]->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) POLO 

ATIVO: Nome: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: Avenida Fernando Correia, 1049, Centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: ADAIR OLIVEIRA DE SOUSA 

Endereço: Rua Major Otavio Pitaluga, s/n, Centro, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MAICON NADALUTI DA SILVA 

Endereço: Rua deputado Oscar Soares, 220, Centro, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: Instrução e Julgamento Data: 

03/04/2020 Hora: 14:30 PEDRA PRETA, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000007-28.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BASTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL PEREIRA BASTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000007-28.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.039,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA BASTO FERREIRA Endereço: Rua 

Tancredo Neves, 539, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARCIEL PEREIRA BASTO Endereço: Rua Tancredo 

Neves, 539, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que comunique a parte 

autora para comparecer nesta secretaria para assinar o Termo de 

Curatela Provisória. PEDRA PRETA, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45702 Nr: 1320-51.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Gomes Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s): Denunciado(a): Fabio Gomes Santana, Cpf: 

01795372109, Rg: 010844162 SSP MS Filiação: Antonio Gomes Santana e 

Maria do Carmo Santana, data de nascimento: 21/03/1980, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, solteiro(a), mêcanico, Endereço: Rua: Getúlio 

Vargas, 294, Bairro: Centro, Cidade: Pedra Preta-MT.

Valor das Custas Processuais:938,41 (novecentos e trinta e oito reais e 

quarenta e um centavos)

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, §5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62147 Nr: 1416-61.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar de Jesus de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria Conjunta nº. 247/2020 do TJ e CGJ, para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), com a suspensão da realização das audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 93, para o dia 25 

de junho de 2020, às 14h00min.

Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001382-98.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NELSSON NUNES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001382-98.2019.8.11.0022. REQUERENTE: 

NELSSON NUNES CAMARGO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria por idade rural na condição de segurado especial, ajuizada 

por Nelsson Nunes Camargo, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, devidamente qualificados nos autos sustentando, em breve 

sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, 

requerendo a concessão do benefício denominado aposentadoria por 

idade rural condição de segurado especial. Na exordial juntou 

documentos, e pugnou pelos benefícios da justiça gratuita, bem como pela 

concessão do benefício. Vieram-me os autos conclusos. Eis o Relatório. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, dou por prejudicada a análise do 

indeferimento tácito, haja vista a juntada do indeferimento do requerimento 

administrativo pelo autor. DEFIRO o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do 

Código de Processo Civil. Preenchidos os requisitos legais, forte na 

competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a 

presente exordial no rito comum, adequado ao processamento de todos os 

pedidos. Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar 

a presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente 

para impugná-la no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-04.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000319-04.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:MARIA DA 

CONCEICAO OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE 

LIMA CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 06/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 443, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 014/2020/DF

A Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé/MT, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO as obras de manutenção do prédio do Fórum da Comarca 

de Poconé, cujo objeto da contratação da empresa que prestará serviços 

de manutenção predial abrange manutenção preventiva (visita periódica) e 

corretiva (eventuais);

CONSIDERANDO que as obras de manutenção ocorrerão durante o 

expediente forense, não permitindo que certos reparos sejam feitos 

porque exigem a ausência de pessoas no prédio, bem como o 

desligamento da rede elétrica;

CONSIDERANDO que as obras a serem realizadas nesta etapa 

abrangerão a recepção do prédio do fórum da Comarca de Poconé, com a 

quebra de paredes, troca de janelas e instalação de porta giratória de 

detecção de metais;

CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da 

Corregedoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que, de acordo com o caput do artigo 9º da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/PRES/CGJ, ficam suspensos, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos 

processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, salvo quanto às medidas urgentes e processos de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 902 de 1019



adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada;

R E S O L V E:

1 – SUSPENDER o expediente forense para o público interno e externo, no 

âmbito do Poder Judiciário desta Comarca de Poconé nos dias 19 

(quinta-feira) e 20 (sexta-feira) de março de 2020;

2 – Após o decurso de prazo da suspensão do expediente, salvo 

disposições contrárias, MANTER a suspensão dos prazos processuais 

dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos nos termos 

e pelo prazo da Portaria-Conjunta nº 247/2020/PRES/CGJ;

3 – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Encaminhe-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça, à E. 

Corregedoria Geral de Justiça, à Promotoria de Justiça, à Defensoria 

Pública e à Subseção da OAB de Poconé.

Publique-se. Registre-se. Dê-se Ciência.

Cumpra-se.

Poconé/MT, 18 de março de 2020.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 181478 Nr: 4683-52.2019.811.0028

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: KSCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1SNeRdCdP, ARdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIEPER ESPINOLA 

- OAB:8489, LUIS GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3.009, LUIS 

LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493, MARCO ANTONIO 

JOBIM - OAB:6412

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Defiro o pedido no prazo de 05 cinco dias para juntada do atestado 

medico, após concluso para resignação de audiência.

2. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, que após lido vai devidamente assinado por mim e 

pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97969 Nr: 1104-72.2014.811.0028

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Poconé-MT, Aloysio Rodrigues do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:8267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Marco Antonio Jobim - OAB:6412

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando que é de conhecimento deste juízo através do processo 

administrativo de código 181478, que o Requerido possui atestado médico 

de 10 dias datado em 18/02/2020, e que posteriormente apresentou 

naqueles autos outro atestado médico de 10 dias datado em 04/03/2020, e 

que por este motivo não fora realizada a audiência retro designada para a 

data de 21/02/2020;

INTIME-SE o Requerido por sua defesa constituída nos autos para 

apresentar nestes autos respectivos atestados médicos sob pena de ser 

decretada revelia do Requerido tendo em vista que este fora intimado para 

seu interrogatório e não compareceu.

Oportunamente, DESIGNO o dia 25 de Março de 2020 as 14h00min, para 

realização do interrogatório do Requerido, considerando que o atestado 

medico tem validade para até o dia 15/03/2020 e se teria tempo hábil para 

cumprimento da intimação pessoal do Requerido.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000359-65.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIGORO FELIPE SILVA DA CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000359-65.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: TAIGORO FELIPE SILVA DA CUNHA VISTOS, 

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em desfavor de 

TAIGORO FELIPE SILVA DA CUNHA com base Lei nº 4.728/65, 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04 

e da Lei 13.043/14. Relata a inicial que por contrato de Financiamento n° 

20025707747, celebrado entre as partes no dia 07.12.2016 o requerente 

concedeu um crédito ao requerido, no valor líquido de R$ 22.000,00 (Vinte 

e dois mil reais) que deveria ser pago em 48 prestações no valor de R$ 

852,85 (oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), 

cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 

09.01.2017 e da última para o dia 09.12.2020, destinado à aquisição de um 

veiculo alienado fiduciariamente, marca: FIAT, modelo: IDEA ADV, ano 

fabricação: 2010, chassi 9BD135326A2148537, placa: NJN7663, cor: 

PRATA e ranavam n° 000200841769. Afirma que a requerida não cumpriu 

com o pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas 

a partir de 09.10.2019. Com a petição inicial vieram a cédula de crédito 

bancário, a notificação extrajudicial do requerido, e o demonstrativo do 

débito. É o breve relatório. Decido. Analisando os autos, observo que a ré 

encontra-se constituída em mora por força de notificação extrajudicial 

devidamente enviada para o endereço que consta no contrato, não tendo 

tomado nenhuma providência para comunicar a mudança de endereço ou 

acertar o débito. Portanto, devidamente constituído em mora. Assim, 

comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 

01.10.69. Por consequência, determino a expedição de mandado de busca 

e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante 

legal da empresa requerente ou quem este indicar. Lavre-se o respectivo 

termo de compromisso. Efetivada a medida, cite-se o em consonância com 

o art. 212, § 2º do NCPC para apresentar contestação no prazo previsto 

no artigo 335 NCPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da 

efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04) Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002121-53.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. L. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

E. V. D. C. L. (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para comparecer à audiência e 

depoimento sem dano designados para o dia 02 de abril de 2020 às 15h45 

(quinze horas e quarenta e cinco minutos).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001857-36.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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ELAINE MARISE DE AZEVEDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001857-36.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

ELAINE MARISE DE AZEVEDO MARTINS REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

POCONE VISTOS, Trata-se de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de 

Ato Jurídico c/c Pedido de Reintegração ao Cargo Publico c/c Declaração 

de Inconstitucionalidade e com Pedido de Antecipação de Tutela de 

Urgência proposta por ELAINE MARISE DE AZEVEDO MARTINS em face do 

MUNICÍPIO DE POCONÉ. Narra a inicial que o autor foi aprovado em 

concurso publico em 01.08.1973 sendo que desde então exerce a função 

de APA – ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONALIZADO na 

Prefeitura de Poconé. Sustenta que em 14.03.2017 se aposentou pelo 

INSS. Informa que no dia 13.07.2018 foi exonerado em razão de não ter 

comunicado sua aposentadoria ao Setor de Recursos Humanos e 

continuar na folha de pagamento dos funcionários. Sustenta que a 

exoneração não respeita legislação legal vigente, uma vez que o Município 

não possui regime de previdência própria, portanto, nada impede que o 

autor esteja aposentado pelo regime geral da previdência. Afirma ainda 

que, ao contrario do alegado pelo requerido, sua aposentadoria foi 

comunicada no ano de 2017. Informa que na ocasião do Processo 

Administrativo Disciplinar nº 003/2017, Portaria n° 153 e 413/2017 não lhe 

foi oportunizado contraditório e ampla defesa. Requer em sede de tutela 

antecipada a suspensão dos efeitos do Ato Administrativo que exonerou e 

declarou a vacância do cargo, a fim de determinar o retorno do requerente 

a função. É o relatório. Decido. A tutela provisória constitui medida 

excepcional, já que importa na antecipação provisória dos efeitos da 

própria solução definitiva que advém com a decisão e exige o 

preenchimento de determinados requisitos para sua concessão. O 

primeiro deles é o perigo de dano e o segundo é a verossimilhança das 

alegações que deve ser acompanhada por prova inequívoca, suficiente 

para levar o julgador a convencer-se da veracidade das alegações. 

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz 

concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, 

verifica-se que o autor logrou êxito comprovar os requisitos autorizadores 

para a concessão da tutela antecipada. Isso porque, ao contrário do 

descrito no Procedimento Administrativo que gerou a exoneração do 

requerente, verifica-se juntado nos autos a comunicação do autor quando 

da concessão da aposentadoria pelo regime geral da previdência no ano 

de 2017. Aliado a isso, o entendimento da jurisprudência dominante é no 

sentido de que não se trata de acumulação de proventos com 

vencimentos, mas sim de benefício previdenciário com salário, uma vez 

que a aposentadoria voluntária concedida pelo Regime Geral de 

Previdência Social não enseja a automática vacância do cargo ocupado 

pelo servidor requerente, eis que não se trata de benefício que será pago 

pelos cofres públicos do Município. No mesmo sentido já se manifestou o 

STF: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS 

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.721/DF E 1770/DF. NÃO 

OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPRÓVIDO. I. O Supremo Tribunal Federal, por 

ocasião do julgamento da ADI 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, e da 

ADI 1.721/DF, Rel. Min. Ayres de Britto, declarou inconstitucionais o § 1º e 

o § 2º do art. 453 da CLT, sob o fundamento de que mera concessão da 

aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, 

instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. II. A contrário 

senso, pode-se afirmar, então, que é permitido ao empregado público 

requerer a aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdência Social 

e continuar trabalhando e, consequentemente, recebendo a respectiva 

remuneração. Isso porque em tais situações não há acumulação vedada 

pela Constituição Federal. III. Agravo Regimental a que se nega provimento. 

(Rel. 9762 AgR. Rel. Ricardo Lewandowski). Por fim, cabe mencionar que 

a manutenção da requerente no serviço público não viola o art. 37, § 10, 

da CF, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 20/1998, vez que o 

dispositivo da constituição veda a percepção concomitante de proventos 

de aposentadoria e remuneração de cargo, emprego ou função pública, 

decorrentes dos regimes previstos nos artigo 40 (regime próprio), 42 ou 

142, da CF, que não correspondem ao Regime Geral, não alcançando, por 

conseguinte, os empregados celetistas municipais. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Com tais considerações, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA para DETERMINAR a suspensão dos efeitos do Ato 

Administrativo “Despacho de Julgamento” prolatado nos autos do 

Processo Disciplinar nº 003/2017 da Prefeitura Municipal de Poconé (ID 

24841646), com o consequente retorno do requerente a função por ele 

anteriormente exercida, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). Considerando que não é de praxe nos 

processos em que a Fazenda Pública figura no polo passivo a composição 

entre as partes, CITE-SE o requeridos quanto aos termos da presente 

ação para, querendo, contestar no prazo legal, bem como de que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001922-31.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ECELIZIO GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1001922-31.2019.8.11.0028 Valor 

da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 

Previdenciário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MANOEL ECELIZIO GONCALVES DE OLIVEIRA Endereço: Rua das 

Orquideas,, n 078, JOAO GODOFREDO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Endereço: , CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

manifestação acerca do Laudo Pericial no prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos do artigo 477, § 1º, NCPC, bem como querendo impugnar a 

contestação no prazo legal conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. POCONÉ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139487 Nr: 3796-39.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aroldo César Falcão de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 139487

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito.

 Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117509 Nr: 352-32.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Cristina Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Marques Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida SENTENÇA nos seguintes termos:

As partes se compuseram nesta audiência nos termos acima 

consignados. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE por sentença a 

convenção acima descrita com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC, para que 

sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos.

AS PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL.

Tendo em vista o transito em julgado da presente decisão, ARQUIVEM-SE 

imediatamente os autos com as anotações e baixas necessárias.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109090 Nr: 1386-76.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Gonçalina da Silva Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 DESPACHO

Vistos,

Ao apreciar o feito, verifico que não consta no sistema Apolo a Petição de 

Cumprimento de Sentença, constando apenas os cálculos à ref. 54.

 Ante o exposto, intime-se o autor para no prazo de 05 (cinco) dias 

PROCEDA-SE a juntada do referido documento sob pena que extinção e 

arquivamento.

Certifique-se se necessário.

 Após, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135877 Nr: 2286-88.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Elisa Martins Ferreira Mendes, Rosenildo Aparecido 

Ferreira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Bonfim, Universal Towers 

Brasil Pecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11.347/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953, Gilberto Gonçalo Gomes da Silva Junior - OAB:7940

 Defiro o pedido feito pelo réu, a fim da realização de perícia para verificar 

a existência e condições de trafego nas estradas mencionadas, no 

período de cheia e seca, qual sejam: Estrada boiadeiro, Estrada que passa 

dentro Fazendo Rio Novo e Estrada que chega até Porto Cercado e Até a 

Transpantaneira, no termos do art. 464 do CPC/2015.Para tanto nomeio, 

IBQ BRASIL, Avenida Rubens de Mendonça nº 1856, Sala 1403, Bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, Fone 65-30527636, para realizar a perícia 

na área descrita nos autos da presente demanda, comprada pelos 

autores.Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, manifestem-se os requeridos em 

igual prazo, tendo em vista que não são beneficiários da Justiça 

Gratuita.Havendo concordância, proceda-se o depósito, no prazo de 10 

(dez) dias.Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao 

perito nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado 

(art.465, §4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).Indicado pelo perito o 

dia e hora para o início dos trabalhos periciais, intimem-se as partes para 

conhecimento.O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data designada para o início dos trabalhos.Com 

a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) 

dias.Considerando que se trata de processos que discutem o mesmo 

objeto, DETERMINO o apensamento nos autos 136447 e 130353. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Saem os presentes devidamente 

intimados da presente decisão.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão 

por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. KÁTIA RODRIGUES 

OLIVEIRAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136082 Nr: 2364-82.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Marchesan Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyundai Caoa do Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SOUZA - OAB:200186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133/MT, Diego Sabtaelho Cozze - OAB:252802/SP, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627, Tatyana Botelho André 

- OAB:170219/SP

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Homologo a desistência da testemunha Jocicrei Mendes da Silva para 

que surta seus efeitos legais.

2. Vista para alegações finais escritas, após conclusos para sentença.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152691 Nr: 1369-35.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 
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FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160649 Nr: 4429-16.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Ante o exposto, visto a inadimplência por parte do órgão empregador no 

que tange ao desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento 

estabelecido por este Juízo, DEFIRO o pedido da parte autora de ref.31. 

Haja vista que a Requerente já apresentou os cálculos atualizados e o 

Requerido manifestou que a responsabilidade acerca desses descontos 

são exclusivamente do responsável pelo pagamento, OFICIE-SE o órgão 

empregador para adotar as providências necessárias para o 

adimplemento da obrigação, sob pena de crime de desobediência, nos 

termos do art. 529, §1º do NCPC. INTIMEM-SE as partes da presente 

Decisão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 38782 Nr: 3093-26.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Vieira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando que já houve habilitação dos herdeiros nos autos (ref. 18);

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89897 Nr: 1617-74.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO CURVO 

GARCIA-PROCURADOR FEDERAL - OAB:6828

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando manifestação do requerido à ref. 73, bem como a 

concordância da parte autora à ref. 79;

CHAMO O FEITO A ORDEM, para tornar NULA a sentença de ref. 58, bem 

como todos os atos que dela decorreram, procedendo-se o 

prosseguimento do feito.

Ante o exposto, intime-se a autarquia ré para que se pronuncie acerca do 

requerimento no prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 101806 Nr: 2395-10.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinda Alves Casemiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana - 

Procuradora Federal - OAB:

 DESPACHO

Vistos,

Considerando impugnação do Executado apresentada a ref. 129;

INTIME-SE o Exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias;

Decorrido prazo, ausente manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146617 Nr: 7363-78.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando sentença de mérito à ref. 72, CERTIFIQUE-SE o transito em 

julgado;

 À ref. 83 o autor manifestou pela habilitação de herdeiros e em ref. 86 o 

executado devidamente intimado nada manifestou conforme certidão de 

ref. 97;

Sendo assim EXPEÇA-SE as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.
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Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159661 Nr: 4002-19.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdS, JBRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Jander Tadashi Babata - OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Cappellesco Araujo 

Batistella - OAB:12772/MT, Nelson Saraiva dos Santos - 

OAB:7720B/MT, Tais Giovelli - OAB:23576/MT

 CÓDIGO:159661 SENTENÇA (...) Decido. Vislumbrando que a parte 

executada tenha procedido com o devido cumprimento da obrigação e 

requer a extinção do feito face o pagamento, o pedido merece 

acolhimento. Ante o exposto, com base no artigo 924 inciso II, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução 

do mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo devedor. EXPEÇA-SE o 

competente alvará judicial para levantamento dos valores depositados pelo 

executado da forma requerida na mencionada petição (ref. 56) em favor 

do exequente. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 169290 Nr: 707-37.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando os memoriais finais apresentados pelo IRMP a ref. 83;

INTIME-SE a defesa do réu para apresentar alegações finais no prazo 

legal.

ATENTE-SE a secretaria aos movimentos que podem ser efetivados por 

impulsionamento de oficio, para que se evitem conclusões desnecessárias 

ao gabinete e morosidade processual.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156108 Nr: 2681-46.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Correia da Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 03 de setembro 

de 2020 às 16h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159336 Nr: 3861-97.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Jonas da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 03 de setembro 

de 2020 às 16h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145356 Nr: 6456-06.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clara da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes para no prazo legal manifestar juntada de ref. 58

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158383 Nr: 3524-11.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161952 Nr: 4945-36.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 907 de 1019



 PARTE AUTORA: Antonio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Certifique-se quando ao transito em julgado da sentença de ref. 38.

Trata-se de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162343 Nr: 5067-49.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE ARRUDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163111 Nr: 5284-92.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mikaele Stefane Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ref. 45.

Trata-se de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 187498 Nr: 726-09.2020.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DECISAO

VISTOS,

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTERIO PUBLICO DE MATO 

GROSSO em face de MIGUEL DE ARRUDA PRADO, como incurso nas 

sanções do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.

Recebida a denuncia em 09/03/2019 à ref. 3.

O acusado fora devidamente citado, apresentando Defesa Prévia a ref. 

14.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Devidamente citado o acusado apresentou resposta à acusação, não 

tendo sido arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito possível de 

ser apreciada nesta fase processual.

Ademais não havendo qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a decisão de recebimento de denuncia, e DESIGNO 

Audiência de Instrução para o dia 04 de Agosto de 2020, às 15h00min, 

ocasião em que será procedido o interrogatório do réu e oitiva das 

testemunhas.

INTIME-SE pessoalmente o réu para comparecer a audiência ora 

designada.

INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa.

INTIMEM-SE as testemunhas para comparecer a audiência ora designada.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149425 Nr: 55-54.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucila Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149425

DESPACHO

Vistos,
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INDEFIRO o pedido ref. 101, de acesso ao sistema INFOJUD, uma vez que 

compete ao autor tomar providencias e medidas necessárias á defesa e 

satisfação de seus interesses tendo em vista que lhe incumbe provar o 

fato constitutivo de seu direito, SENDO NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DO 

JUDICIÁRIO APÓS ESGOTADAS TODAS AS POSSIBILIDADES DE 

DILIGÊNCIAS PARA SE OBTER A INFORMAÇÃO PRETENDIDA.

Intime-se o exequente dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas 

que lhe forem cabíveis, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112689 Nr: 2324-71.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Roberto da Silva, Tania Maria Silva Falcão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tulio Ferreira Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mara Sandra Vian de Oliveira - 

OAB:22928/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:10629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duílio Piato Júnior - OAB:3719-MT

 Vistos,

 Com fundamento no art. 145, § 1º do CPC por motivo de foro íntimo, 

dou-me por SUSPEITA para apreciar o presente processo. Comunique-se 

a Corregedoria de Justiça do Estado de Mato Grosso. Remeta-se ao 

substituto legal. Efetue no sistema o ALERTA DE SUSPEIÇÃO.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114969 Nr: 2963-89.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene de Arruda Panozo, Telma de Moraes Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - 

OAB:20.517/0/MT, Eduardo Adelino Semedo Fernandes - 

OAB:20.518/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Código: 114969

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença.

O Município apontou a necessidade de reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I do CPC. (ref. 47).

Dessa forma, CHAMO O FEITO A ORDEM para determinar o reexame 

necessário, em acordo com o art. 496 do CPC, devendo os autos serem 

remetidos ao Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117007 Nr: 200-81.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 117007

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 40, proceda-se a vinculação ao Sistema de 

Controle de Depósitos Judiciais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132709 Nr: 979-02.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Gonçalo de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Nos termos do art. 1.023, §2º do CPC/2015 INTIME-SE o requerente, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE caso necessário e façam os autos 

conclusos.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132719 Nr: 982-54.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Catarina da Silva, Marcia Cristina Fujimura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos,

Considerando petição de Ref.34, designo a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 23 de Julho de 2020, às 15h30min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50266 Nr: 2571-62.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nifa Maria Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando sentença de mérito a ref. 22;

O transito em julgado à ref. 33;

CUMPRA-SE integralmente sentença de ref. 22, no que tange a 

homologação dos valores.

 Após, CERTIFIQUE-SE do cumprimento de todas as determinações 

constantes na sentença de ref. 22, e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62438 Nr: 2063-82.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silmar Augusto Bastos Parreiras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indalécio da Costa Marques Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Monteiro Araujo 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 CÓDIGO: 62438

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Intime-se o requerido na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos no prazo 

de 15 dias, postulando-se que decorrido o prazo será acrescido multa de 

10% (dez por cento), conforme o art. 523, § 1º.

 Decorrido os prazos, ausente o pagamento e/ou impugnação 

CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos para análise do pedido de penhora 

online.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 92023 Nr: 2084-53.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcelina Inocencia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 02 de setembro 

de 2020 às 13h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100929 Nr: 2086-86.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Lemes do Nascimento, Carmina Luziete de Pinho, 

Dalva Maria Dias Rondon, Eurenice da Gloria Silva, ELIANA SILVESTRE DA 

SILVA ARRUDA, Gonçalina Lucia Alves, Juliana de Almeida e Cunha, 

Lucia Alves Neves, INOCENCIO GOMESDA CUNHA , Libia Cristina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos a Comarca e para no prazo legal 

manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 101080 Nr: 2126-68.2014.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ruvieri de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Villas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES BACCAN JUNIOR - 

OAB:2823/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de justificação para o dia 07 de abril de 

2020 às 14h15min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102308 Nr: 2562-27.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 DESPACHO

Vistos,

Considerando manifestação do requerido a ref. 72.

EXPEÇA-SE o competente alvará da forma requerida a ref. 76, 

atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela parte ao seu 

patrono.

Após, decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103645 Nr: 2993-61.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

INDEFIRO o pedido do requerido entre a ref. 108/109, uma vez que o 

mesmo tomou conhecimento da sentença em ref. 99 por remessa, tendo 

em ref. 106 expedido o oficio apenas para que o mesmo desse 

cumprimento na sentença proferida, sendo o AR juntado nos autos 

devidamente recebido à ref. 108.

 Certifique-se o transito em julgado da sentença de ref. 97.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104045 Nr: 3100-08.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Selso da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo da Guia Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos para reconhecer a 

omissão existente na decisão para fins de não reconhecer a fraude a 

execução, bem como DETERMINAR a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado GONÇALO DA GUIA PEREIRA LEITE, CPF: 208.503.011-49, 

no valor de R$ 6.013,14 (seis mil e treze reais e quatorze 

centavos).Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, considerando a 

possibilidade de bloqueio em várias contas, uma vez que o sistema 

Bacenjud realiza consulta em diversas instituições financeiras, a fim de 

evitar constrição em excesso, INTIME-SE imediatamente a parte executada 

para apontar eventual excesso no bloqueio, bem como na forma dos 

artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se 

CIÊNCIA ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento 

no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se CIÊNCIA à parte contrária 

para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência.Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo.No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores 

irrisórios, INTIME-SE o exequente para manifestar-se, em 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento dos autos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.INTIME-SE. Às providências.Katia Rodrigues OliveiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106850 Nr: 764-94.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Benedito da Costa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Vistas ao autor acerca do alegado na ref 98.

 Após conclusos

 Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103348 Nr: 2918-22.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Almeida Gonçalves - 

OAB:13355/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 21 de julho de 

2020 às 13h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166633 Nr: 6242-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Gimenez Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, ODILA ZORZI - OAB:8619

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 21 de julho de 

2020 às 14h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63039 Nr: 2307-11.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidonio da Silva, Maria Antonia da Silva Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucila Soares da Silva, Giovany Gonçalo de 

Barros, Dalva Lucia da Silva, Deizo da Silva Gomes, Benedito da Silva, 

Enio da Silva, David Garcia Pinheiro Junior, Wita da Silva Pinheiro, Geovana 

da Silva Pinheiro, Benedita Engracia de Almeida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT, 

FELIPE CAMPOS LEITE - OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Rodrigues de 

Oliveira - OAB:11866/MS, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso -Pocone - OAB:, Jander Tadashi Babata - OAB:12003/MT, 

LOURIVAL ALVES SOARES - OAB:13468/A

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 22 de julho de 

2020 às 16h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109378 Nr: 1433-50.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

GALDINO - Procurador Federal - OAB:

 Intimar as partes do retorno dos autos a Comarca e para no prazo legal 

manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112191 Nr: 2200-88.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Mendes Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 21 de julho de 
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2020 às 16h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115274 Nr: 3042-68.2015.811.0028

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diocles de Figueiredo - 

OAB:1334/MT, Vicente Diocles R.Botelho de Figueiredo - 

OAB:14229-MT][

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 22 de julho de 

2020 às 13h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122020 Nr: 1519-84.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI DIMAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO EDMAR DA SILVA, Departamento 

Estadual de Transito do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

POCONÉ-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORRÊA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14.133/MT, Luis 

Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg 

Eubank de Arruda - OAB:3009/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 22 de julho de 

2020 às 15h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122968 Nr: 1806-47.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA, Adelir de 

Fatima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marizete Santos França - 

OAB:16.457/0-MT, Murilo Augusto de Souza - OAB:18904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 22 de julho de 

2020 às 14h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139187 Nr: 3719-30.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gasparotto, Volmar Jacobs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Pinto Biancardini - 

OAB:5009/MT, JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14904/MT, Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 22 de julho de 

2020 às 16h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157781 Nr: 3289-44.2018.811.0028

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline de Arruda Conceição, Joadilson Arruda 

da Conceição, JEDSON AUGUSTO DA CONCEIÇÃO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Túrmina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 22 de julho de 

2020 às 17h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 170658 Nr: 1073-76.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomarcos Manuel Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 21 de julho de 

2020 às 14h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100451 Nr: 1862-51.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergia de Paula Mendes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8.506-A

 Com estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido dos autores para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., a pagar-lhe a quantia R$ 

13.500,00 (treze mim e quinhentos reais), com correção monetária pela 

variação do INPC a partir da data do acidente e juros de mora devido a 

partir da citação.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 15% 

do montante da dívida na forma do art.85, §2º do 

CPC/2015.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Katia 

Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110648 Nr: 1764-32.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Pedrosa de Campos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

GALDINO - Procurador Federal - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Pela sucumbência, CONDENO a requerente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC, ficando SUSPENSOS 

os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o 

autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.P.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115701 Nr: 3153-52.2015.811.0028

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMR, LMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO, HLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 22 de julho de 

2020 às 14h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117984 Nr: 484-89.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I 

da Resolução n. 305/2014 do CJF, uma vez que defiro ao autor os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Com a apresentação dos 

laudos, VISTAS as partes.ATENTE-SE a Secretaria quanto ao 

encaminhamento dos quesitos e documentos necessários a efetivação da 

pericia já constantes nos autos.INTIME-SE. CERTIFIQUE-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128643 Nr: 3606-13.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rodrigo Barbosa Minas Novas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geysa Silva Ponciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 22 de julho de 

2020 às 15h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150202 Nr: 329-18.2018.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FXdS, NPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSF, DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 22 de julho de 

2020 às 17h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164248 Nr: 5619-14.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Estevão de Arruda Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS

Trata-se de Ação para Concessão de Pensão por Morte de Trabalhador 

Rural proposto JOSÉ ESTEVÃO DE ARRUDA COSTA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Narra na exordial que o demandante, sempre trabalhou com sua esposa 

na atividade rural até o dia do seu falecimento em 14.11.2014.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação. (ref. 25).

À ref. 28 realizou-se audiência de instrução, entretanto, as partes 

devidamente intimadas não compareceram.

 É o relatório.

 Decido.

 O pleito não merece ser acolhida, já que o(a) autor(a) não logrou 
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comprovar a qualidade de segurado do “de cujus”.

 Com efeito, a oitiva de testemunhas se trata de matéria necessária para o 

deslinde da ação, considerando que as provas documentais apresentadas 

não se tornaram comprovadores.

 Ademais, apesar de constar nos autos início de prova material, tais 

documentos juntados não se mostram idôneos para tal fim, já que não 

demonstram que o de cujos trabalhou na qualidade rural em todo período. .

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art.485, I do CPC/2015, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, ficando a(o) 

autor(a) condenado ao pagamento de custas e honorários que árbitro em 

20% sobre o valor da causa. Todavia declaro inexigível ante o benefício 

da aj.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106283 Nr: 550-06.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Divino da Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLEN LARESSA SILVA 

MARTINS - OAB:48765

 CÓDIGO: 106283

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a manifestação de fls.144/146, EXPEÇA-SE competente 

alvará da forma requerida, atentando-se a secretaria aos poderes 

aferidos pela parte ao seu patrono.

Observa-se que o requerido não comprovou a propriedade dos bens, 

Dê-se vista ao IRMP, para requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001872-05.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001872-05.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

CECILIA DA SILVA REU: INSS DECISÃO VISTOS, Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ 

que estabeleceu em caráter temporário medidas de prevenção ao 

COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 02 de setembro de 2020 

às 14h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002034-97.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ODETE WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002034-97.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

EVA ODETE WEBER REU: INSS DECISÃO VISTOS, Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ 

que estabeleceu em caráter temporário medidas de prevenção ao 

COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 02 de setembro de 2020 

às 14h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002041-89.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002041-89.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

MARIA DA SILVA MAGALHAES REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ 

que estabeleceu em caráter temporário medidas de prevenção ao 

COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 02 de setembro de 2020 

às 15h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002112-91.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002112-91.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

GRACIELI DOS SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria-Conjunta 

nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que estabeleceu 

em caráter temporário medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o 

âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 02 de setembro de 2020 às 15h15min. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002054-88.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA INGRACIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002054-88.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA LUCIA INGRACIA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria-Conjunta nº 

247/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que estabeleceu em 

caráter temporário medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito 

do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução 

para o dia 02 de setembro de 2020 às 15h30min. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 914 de 1019



Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002069-57.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002069-57.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA CANDIDA DA SILVA REU: INSS DECISÃO VISTOS, Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ 

que estabeleceu em caráter temporário medidas de prevenção ao 

COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 02 de setembro de 2020 

às 16h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002070-42.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE FREITAS SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002070-42.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOSE DE FREITAS SOBRINHO REU: INSS DECISÃO VISTOS, Considerando 

a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do 

CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de prevenção ao 

COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 02 de setembro de 2020 

às 16h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002071-27.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARCIANA COLETA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002071-27.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOANA MARCIANA COLETA DA SILVA REU: INSS DECISÃO VISTOS, 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 02 de setembro 

de 2020 às 17h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001453-82.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001453-82.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria-Conjunta nº 

247/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que estabeleceu em 

caráter temporário medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito 

do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução 

para o dia 03 de setembro de 2020 às 13h30min. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001452-97.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO CESAR DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001452-97.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

SIMAO CESAR DE ARRUDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, 

aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter 

temporário medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder 

Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 

03 de setembro de 2020 às 14h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001723-09.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIA RODRIGUES PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001723-09.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JANUARIA RODRIGUES PAULA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, 

aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter 

temporário medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder 

Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 

03 de setembro de 2020 às 14h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001724-91.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001724-91.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

PAULINA DA CONCEICAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria-Conjunta nº 

247/2020, aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que estabeleceu em 

caráter temporário medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito 

do Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução 

para o dia 03 de setembro de 2020 às 15h00min. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001730-98.2019.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001730-98.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARILENE DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a 

Recomendação nº 62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário 

medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário 

do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 03 de 

setembro de 2020 às 15h30min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001733-53.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001733-53.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

THEREZINHA GONCALVES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL DECISÃO VISTOS, Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, 

aliado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter 

temporário medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder 

Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 

03 de setembro de 2020 às 17h00min. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-25.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINA LISBOA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000394-25.2020.8.11.0028. AUTOR: BALBINA LISBOA DA SILVA REU: 

VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, Verifica-se que a procuração juntada pelo 

patrono está em desacordo com a legislação vigente. Dessa forma, nos 

termos do art. 321 do CPC, Intime-se o autor para que, no prazo de 15 

dias, acoste aos autos procuração por instrumento público, tendo em vista 

que a parte autora é analfabeta. Após, conclusos para análise do pedido 

de tutela antecipada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TERCILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010285-53.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL TERCILIO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se 

em fase de cumprimento de sentença. Procedam as alterações 

necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa do art. 

523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da 

multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-72.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000182-72.2018.8.11.0028. REQUERENTE: FERNANDA SILVA BARROS 

REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Procedam as alterações necessárias. 

Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito integralmente, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do 

CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da 

multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-06.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000889-06.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOANA PINTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, Considerando o pagamento 

voluntário da obrigação, intime-se o requerente para informar se concorda 

com o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-83.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1001052-83.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOSEMAR MARCOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, O processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Procedam as 

alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa 

do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do 

valor da multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000775-38.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ODENIL DO CARMO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DESPACHO VISTOS, O 

processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Procedam as 

alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa 

do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do 

valor da multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-43.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELMA FRANCISCA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000074-43.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MARIELMA FRANCISCA DO 

PRADO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I DESPACHO VISTOS, 

Considerando o pagamento voluntário da obrigação, intime-se o 

requerente para informar se concorda com o valor, no prazo de 05 dias, 

sob pena de aceitação tácita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-49.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO BISPO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000470-49.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ALFREDO BISPO 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSEMEIRE DA SILVA 

GONCALVES DO ESPIRITO SANTO POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 28/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 17 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011081-49.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-14.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000806-24.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARQUES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-04.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE MARIA DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000473-04.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:GEISIANE MARIA 

DE ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 29/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000809-76.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que a parte autora manifeste acerca da petição id. 30289443/444.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-49.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOZICLEI LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017955-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-43.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-71.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DE ALMEIDA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000475-71.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LOURENCO DE 

ALMEIDA FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 29/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-56.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000476-56.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ADELIO 

FERREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 29/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-53.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 
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para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-10.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE JANAINA RONDON SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000115-10.2018.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCIELE JANAINA 

RONDON SILVA DE ARRUDA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

ME VISTOS, Defiro a penhora no rosto nos autos, devendo ser efetivada 

caso o executado seja credor nos autos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001787-19.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO WALDEZ PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZIO LEOVEGILDO DE ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT3739-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1001787-19.2019.8.11.0028. EXEQUENTE: PAULO WALDEZ PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: EZIO LEOVEGILDO DE ANDRADE VISTOS, 

Considerando a existência de bem penhorado no valor de R$ 35.000,00, 

aliado as recentes modificações trazidas pela Lei 13.869/2019, sendo que 

o deferimento do pedido de penhora em dinheiro implicaria na penhora em 

acesso, tendo em vista que a dívida está em R$ 11.362,73, INDEFIRO o 

pedido de bloqueio via Bacenjud. No que tange ao pedido de remoção, 

cumpre salientar que não cabe ao juízo diligenciar em favor da parte, no 

sentido de obter a localização do veículo. Assim, considerando que cabe 

ao interessado disponibilizar os meios para verificar o paradeiro do bem, 

INDEFIRO o pedido. Intime-se o exequente para dar prosseguimento a 

execução no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-98.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA RAMOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002021-98.2019.8.11.0028. INTERESSADO: MARCIO DA SILVA RAMOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

em Decorrência de Ato Ilícito proposta por MARCIO DA SILVA RAMOS. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. Não houve sequer apresentação de justificativa par ausência no ato 

da audiência ou pedido feito com antecedência. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000708-73.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ADOLFO DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Contratual proposta por ADOLFO 

DA SILVA. A parte requerente, devidamente intimada através de seu 

advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. Não houve sequer apresentação de justificativa 

par ausência no ato da audiência ou pedido feito com antecedência. A 

parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos 

nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 9/2020-PGA

 O MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos 

Gaúchos, Rafael Depra Panichella, no uso de suas Atribuições Legais, 

etc...

 Considerando a Decisão nº 488/2020-PRES - Cia. Nº 

0707194-72.2020.8.11.0019, do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 R/E/S/O/L/V/E:

 Lotar o servidor ROGÉRIO DORNELLES DO NASCIMENTO, mat ricula nº 

32.626, Analista Judiciário, na Vara Única/Juizado Especial da Comarca de 

Porto dos Gaúchos, a partir desta data.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Porto dos Gaúchos/MT, 17 de Março de 2020.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000308-18.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 
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(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

CERTIDÃO Considerando que o requerido foi citado e intimado para 

comparecer à audiência de conciliação, mas não compareceu, intimo a 

parte autora para manifestar no feito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000091-38.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON PEREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

DOUGLAS FERREIRA PINTOR (TESTEMUNHA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DIAS TAVARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000091-38.2020.8.11.0019 Assunto: [Ameaça, 

Contra a Mulher] Autor: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Requerido: BRUNO DIAS TAVARES Vistos. 

Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO o douto Advogado Dr. 

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/MT sob o n° 3.546-A, para 

patrocinar os interesses do acusado BRUNO DIAS TAVARES, nos termos 

e prazos legais. Ressalto, por oportuno, que tal convocação é 

considerada um múnus público, devendo ser desempenhada, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, 

da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). Registro, ainda, que os devidos 

honorários serão regularmente arbitrados em sede de sentença penal. 

Promova o devido cadastramento do(a) causídico(a) no sistema PJE. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Porto dos 

Gaúchos-MT, 9 de março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de 

Direito em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000009-07.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. Y. M. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA BUCHELT MOTA OAB - 003.691.071-60 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1000009-07.2020.8.11.0019 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Revisão]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: AFONSO 

APARECIDO SILVA RODRIGUES, Endereço: AVENIDA BRASILIA, 568, 

CENTRO, NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CLARA YASMIM MOTA RODRIGUES, Endereço: RUA CUIABÁ, S/N, CASA, 

JOÃO PAULO II, NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 Nome: JOELMA 

BUCHELT MOTA Endereço: RUA CUIABÁ, S/N, CASA, JOÃO PAULO II, 

NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 FINALIDADE: Em observância à 

Portaria n° 09/2020DF/PG, que dispõe em seu Art.2° que todos os prazos 

processuais e audiências estão suspensas até o dia 01/04/2020 

PROCEDO À INTIMAÇÃO da parte autora quanto ao cancelamento da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 20/03/2020 13:15 

VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39941 Nr: 211-69.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magson Viola Soares da Silva, Macson 

Rodrigues, Pablo Henrique Nascimento Bernardino, Wellington Affonso 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O, 

Fabricio Almeida Ferraciolli - OAB:18563, Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Vistos.

À vista de tudo que consta nos autos, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DAS 

RESPECTIVAS GUIAS DE EXECUÇÃO PENAL pelo(a) Gestor(a) 

Judiciário(a), inclusive, com a devida remessa, distribuição e 

autuação/retificação do feito executivo, com fulcro no Capítulo VII, Seção 

28, arts. 1.560 e 1.561, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro Judicial (Provimento n. 

41/2016-CGJ).

Cumpridas as deliberações acima, ARQUIVE estes autos, com as baixas 

de estilo, consoante Capítulo VII, Seção 28, arts. 1.563, da CNGC.

Cumpra, com URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000019-85.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

G. E. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MARTA ALVES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000019-85.2019.8.11.0019 Assunto: [Benefício 
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Assistencial (Art. 203,V CF/88)] Autor: G. E. A. M. Requerido: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL SENTENÇA Vistos. 1. 

Relatório Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Amparo 

Social a Pessoa Portadora de Deficiência, ajuizada por GABRIELA 

EDUARDA ALVES MALINSKI neste ato representado por sua genitora 

MARTA ALVES DIAS, em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados nos autos. Afirma a parte autora 

que é portadora de púrpura trombocitopênica idiopática crônica. Necessita 

de acompanhamento clínico no ambulatório de hematologia do Hemocentro 

de Cuiabá, exames complementares e ainda tratamento medicamentoso 

com frequência devido instabilidade de suas plaquetas com consequente 

risco aumentado de sangramento grave, motivo pelo qual requer a 

concessão do benefício de amparo previdenciário à pessoa portadora de 

deficiência. Narra que requereu o beneficio administrativamente em 

02/05/2017, sendo indeferido, por não atender ao critério de deficiência 

para acesso ao BPC-LOAS. À decisão de id 17540443, fora recebida a 

inicial, deferida a justiça gratuita, e determinada à realização de perícia 

médica. Laudo Pericial (id 19316897). Manifestação da autora acerca do 

Laudo Pericial (id 21176707). Devidamente citada, a requerida deixou 

transcorrer o prazo sem nada manifestar. Determinou-se a realização de 

estudo social (id 21176707). Aportou-se o laudo do estudo social no id 

22309239. Decisão de especificação de provas (id 24171499). A parte 

autora requereu o julgamento antecipado (id 25470359). Na sequência, 

foram os autos remetidos à conclusão. É o relato do necessário. 2. 

Fundamentação Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC/15, não havendo, s.m.j., a necessidade de dilação probatória: 

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; (...)”. Tendo em vista que a requerida não apresentou 

contestação e não havendo arguição de preliminares, bem como, não 

constatando irregularidades a serem sanadas, tampouco nulidades a 

serem declaradas, passa-se diretamente ao julgamento meritório. Pois 

bem, cuida-se de pedido de Amparo Social a Pessoa Portadora de 

Deficiência, visando a autora obter reconhecimento do direito ao benefício 

previdenciário, em virtude da incapacidade decorrente da doença de 

Púrpura trombocitopênica idiopática (CID 10: D69.3), doença autoimune 

que se caracteriza pela destruição das plaquetas. O benefício assistencial 

pretendido é previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e garante ao 

deficiente e ao idoso uma prestação mensal continuada no valor de 01 

(um) salário mínimo àqueles que comprovem não possuir meios de prover 

à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Para a 

concessão do benefício social de amparo ao deficiente, são exigidos os 

seguintes requisitos: a) que a parte autora seja portadora de deficiência 

física ou mental; b) que a deficiência o incapacite para a vida 

independente e para o trabalho e; c) que a parte autora não possua meios 

de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, sendo 

certo que, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

deficiente a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um 

quarto) do salário mínimo. No entanto, conforme amplamente divulgado no 

meio jurídico, o plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, em decisão 

proferida na RCL 4374/PE, de 18 de abril de 2013, declarou a 

inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do §3º do art. 20 

da Lei 8.742/93 – LOAS, in verbis: “Art. 20. O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 

3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 

2011).” O STF entendeu que o critério consagrado pelo legislador restou 

superado ao longo do transcurso do tempo, estando, consequentemente, 

defasado para definir a situação de miserabilidade exigida pelo LOAS. 

Com efeito, podemos afirmar que o Supremo Tribunal Federal entendeu 

que o critério fixado pelo Legislador ao elaborar o art. 20, § 3º do LOAS 

era constitucional em sua origem, uma vez que refletia o cenário fático e 

jurídico existente à época. Entretanto, tal critério sofreu um processo de 

inconstitucionalização ao longo dos anos, eis que permaneceu imutável 

diante das radicas alterações ocorridas em nossa sociedade. É 

justamente por se mostrar distante do novo quadro fático e jurídico 

existente no país que o critério se torna inconstitucional, haja vista que 

não se apresenta mais apto a cumprir seu dever previsto 

constitucionalmente. Em suma, o STF entendeu que é possível sim a 

existência de um critério legislativo objetivo para aferição de 

miserabilidade. Entretanto, entendeu que o critério de ¼ não se revela mais 

apto a desempenhar tal missão. O mencionado dispositivo legal, ora 

declarado inconstitucional, previa como critério para a concessão do 

benefício a idosos ou deficientes físicos a renda familiar mensal per capita 

inferior a um ¼ (um quarto) do salário mínimo. Por sua vez, também foi 

declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 da Lei 

10.471/2003 (Estatuto do Idoso). Há de se observar que, os programas 

sociais instituídos em favor de famílias em estado de miséria absoluta 

utilizam regras de aferição da hipossuficiência que podem ser estendidos 

à mesma hipótese prevista na Lei nº 8.742/93, em respeito ao princípio da 

isonomia, uma vez que as situações se encontram em igualdade de 

condições. Nesta senda, reportando-me ao caso específico dos autos, 

que envolve a verificação da existência de incapacidade laborativa, 

constatou-se a necessidade de realização de perícia médica para aferir 

com isenção, imparcialidade e equidistância das partes, a real condição da 

requerente para o trabalho, haja vista a contradição entre as alegações 

das partes envolvidas, uma afirmando a existência da incapacidade e a 

outra emitindo parecer contrário à pretensão deduzida. Assim sendo, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica, fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. Com 

relação à incapacidade, a perícia médica judicial concluiu que, de fato, a 

parte autora é portadora de deficiência, por ser acometido de Púrpura 

trombocitopênica idiopática (CID 10: D69.3), contudo tal deficiência não 

impossibilita para a vida independente, nem mesmo torna a autora 

insuscetível para o trabalho. Em resposta ao quesitos apresentados por 

este juízo, quando fora perguntado ao perito médico se a deficiência da 

parte autora a incapacitava para exercício do último trabalho ou atividade 

habitual, este Expert respondeu de forma negativa, afirmando que: “i. No 

momento a autora não está incapacitada, a periciada devera evitar 

atividades que coloca ela em risco de se machucar devido risco de 

sangramentos graves, porém quando tenha idade para trabalho poderá 

atuar diversas profissão (secretaria, recepcionista, caixa de banco ou 

supermercado, professora, médica, advogada, engenheira, entre muitas 

outras.) ii. No momento devera evitar andar de bicicleta, jogar bola, correr, 

ou seja, atividade que tenha risco de cair e se machucar.” (id 19316897) 

Em suma, da análise do laudo médico pericial, quanto à incapacidade ora 

declinada, verifica-se que o perito declarou que a deficiência da autora 

não lhe impossibilita de exercer atividade laboral que não coloca ela em 

risco de se machucar, devido ao risco de sangramento grave. Por sua 

vez, em laudo socioeconômico acostado no id 22309239, restou 

constatado que: “Incapacidade para a vida independente ou para o 

trabalho? É parcial tanto para o trabalho quanto para a vida independente.” 

À evidência, verifico que não restou comprovado que a deficiência da 

parte autora a incapacita para a vida independente e para o trabalho. Face 

às considerações aduzidas, verifico do acerco probatório amplamente 

realizado que, de fato, a parte autora não preenche os requisitos para a 

concessão do benefício de amparo assistencial ao deficiente. O benefício 

assistencial previsto no artigo 203, inciso V da Constituição Federal de 

1988, objetiva garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana 

àquela que, em razão de uma deficiência incapacitante para o trabalho, 

não dispõe de condição própria, ou por meio de sua família, manter seu 

sustento. A Lei nº 8.742 /1993 exige dois requisitos para a concessão do 

benefício em questão, consistentes na comprovação da idade avançada 

ou da condição de pessoa com deficiência e, cumulativamente, no estado 

de miserabilidade familiar, porém, no caso dos autos, sequer restou 

aferida que a deficiência impossibilita de exercer atividade laboral, 

consoante laudo médico acostado nos autos. Posto isso, na esteira das 

informações colhidas do laudo de pericia médica, e estudo 

socioeconômico, entendo que não estão preenchidos todos os requisitos 

legais para a concessão do benefício de prestação continuada, previsto 

no art. 20 da Lei nº. 8.742/93. 3. Dispositivo Ante ao exposto, com fulcro 

no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de 

Concessão de Amparo Social a Pessoa Portadora de Deficiência, ajuizada 

por GABRIELA EDUARDA ALVES MALINSKI neste ato representado por 

sua genitora MARTA ALVES DIAS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4. Providências Finais Com espeque no art. 

85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no 

valor da causa. No entanto, em face da gratuidade deferida nos autos, 

resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15. INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Porto dos 

Gaúchos-MT, 17 de março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de 

Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-51.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1000461-51.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 28.251,60 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ODAIR JOSE DE MELO, Endereço: Rua Castro Alves, 894, Centro, 

NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, 2041, - DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR, VILA NOVA 

CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011 FINALIDADE: PROCEDER 

À INTIMAÇÃO do autor para apresentar impugnação à contestação dentro 

do prazo legal (documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas). PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-11.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CIRSA QUITERIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1000302-11.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 2.390,00 

ESPÉCIE: [Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CIRSA QUITERIO TEIXEIRA, 

Endereço: Av. Rio Grande do Sul, s/n, Gleba São João, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN, 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374 12 Andar, - DE 612 A 1510 - LADO 

PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-100 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de seu advogado, 

da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 04/10/2019 

13h:15min. PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de agosto de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-11.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CIRSA QUITERIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 
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GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1000302-11.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 2.390,00 

ESPÉCIE: [Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CIRSA QUITERIO TEIXEIRA, 

Endereço: Av. Rio Grande do Sul, s/n, Gleba São João, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN, 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374 12 Andar, - DE 612 A 1510 - LADO 

PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-100 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO do autor para contrarrazoar o recurso 

inominado no prazo legal, (documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso). PORTO DOS 

GAÚCHOS, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000285-72.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA SOARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMARA SOARES DE SOUZA OAB - MT24002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000285-72.2019.8.11.0019;Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 

Pública, Pagamento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de março de 2020 ANA PAULA 

SOUZA BARBOSA Estagiário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000275-28.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000275-28.2019.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de março de 2020 ANA PAULA 

SOUZA BARBOSA Estagiário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000275-28.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000275-28.2019.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de março de 2020 ANA PAULA 

SOUZA BARBOSA Estagiário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000070-33.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA OAB - MT23320/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000070-33.2018.8.11.0019; ; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111)/[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em 

Execução Contra a Fazenda Pública, Levantamento de Valor, Valor da 

Execução / Cálculo / Atualização, Juros]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação 

das partes, para manifestação acerca do calculo juntado aos autos no 

prazo comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de março de 

2020 ANA PAULA SOUZA BARBOSA Estagiário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-70.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

THAIS MACHADO DE SOUSA OAB - MT23163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000074-70.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de março de 2020 ANA PAULA 

SOUZA BARBOSA Estagiária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 
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78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000021-89.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000021-89.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Anulação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação 

das partes, para manifestação acerca do calculo juntado aos autos no 

prazo comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de março de 

2020 ANA PAULA SOUZA BARBOSA Estagiário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000161-26.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Certifico a 

intimação das partes, para manifestação acerca do calculo juntado aos 

autos no prazo comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de 

março de 2020 MARTA MARIA LIMA PEGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-29.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CÁLCULO

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000067-78.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000067-78.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 10.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico a intimação das partes, para manifestação acerca do calculo 

juntado aos autos no prazo comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS 

GAÚCHOS, 18 de março de 2020 ANA PAULA SOUZA BARBOSA 

Estagiária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, 

PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010014-71.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI OAB - MT0013647A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

8010014-71.2017.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico a intimação das partes, para manifestação acerca do calculo 

juntado aos autos no prazo comum de 5 (cinco) dias. PORTO DOS 

GAÚCHOS, 18 de março de 2020 ANA PAULA SOUZA BARBOSA 

Estagiário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, 

PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000131-88.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000131-88.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de março de 2020 ANA PAULA 

SOUZA BARBOSA Estagiária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000133-58.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000133-58.2018.8.11.0019; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de março de 2020 ANA PAULA 

SOUZA BARBOSA Estagiária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000162-11.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000162-11.2018.8.11.0019;Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários Advocatícios em Execução Contra 

a Fazenda Pública]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a intimação das partes, para 

manifestação acerca do calculo juntado aos autos no prazo comum de 5 

(cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de março de 2020 ANA PAULA 

SOUZA BARBOSA Estagiário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-58.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOLORES WALTER DA CONCEICAO - ME (REQUERIDO)

N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1000122-58.2020.8.11.0019 Valor da causa: R$ 29.209,33 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: PAULO SERGIO DOS SANTOS, Endereço: chácara nº 13, Casulo 

02, 02, Zona Rural, NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 POLO 

PASSIVO: Nome: N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP Endereço: 

RUA GENERAL IZIDORO DIAS LOPES, 365, - DE 411/412 AO FIM, 

PAULICÉIA, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09687-100 Nome: 

DOLORES WALTER DA CONCEICAO - ME Endereço: Avenida Mato 

Grosso, 105, Jardim Cidade Verde 1, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 FINALIDADE:Em observância à Portaria n° 09/2020DF/PG, que 

dispõe em seu Art.2° que todos os prazos processuais e audiências estão 

suspensas até o dia 01/04/2020, PROCEDO À INTIMAÇÃO da parte autora 

quanto ao cancelamento da AUDIENCIA DESIGNADA PARA 20/03/2020 

13:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS. 

Por fim, intimo a parte autora para se manifestar quanto as 

correspondências devolvidas(ID- 29691752 e 29688934). (documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado). PORTO DOS GAÚCHOS, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000379-60.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILMAIR APARECIDA FERREIRA OAB - TO7556 (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE FIRMINO MENDES OAB - TO6777 (ADVOGADO(A))

LUCIA VANIA FERREIRA DA SILVA OAB - 009.372.461-66 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CONFRESA MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000379-60.2020.8.11.0059. 

AUTOR: M. R. F. REPRESENTANTE: LUCIA VANIA FERREIRA DA SILVA 

REU: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CONFRESA MT Considerando que 

a representante do autor se qualificou como autônoma, bem como não 

juntou aos autos documentos comprobatórios para comprovar seu estado 

de miserabilidade, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, determino a 

sua intimação, por intermédio da advogada para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar com 

as custas do processo, devendo ser juntada aos autos cópia da 

declaração de imposto de renda, CTPS assinada, holerite ou outro 

documento que comprove a sua hipossuficiência financeira. Outrossim, no 

mesmo prazo, tendo em vista a necessidade de comprovação do atual 

domicílio da parte autora nesta comarca, bem como que o documento 

apresentado encontra-se em nome de terceira pessoa, deverá comprovar 

o vínculo que possui com o terceiro, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório, sob pena de ser cancelada a 

distribuição. Por fim, insta frisar que, conforme o caso, desde que a parte 

comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais em 

parcela única, o §6º, do art. 98, do CPC, prevê a possibilidade de 

parcelamento das custas processuais. Decorrido o lapso temporal acima, 

certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000397-81.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DIAS DOS REIS OAB - GO50408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000397-81.2020.8.11.0059. 

AUTOR: MARCELO VIEIRA BENTO REU: MARINEIDE AIRES CARNEIRO 

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do CPC, 

processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 03 de junho de 2020, às 14h00 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo 

ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no 

máximo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos 

deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados 

ou defensor público. Ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15(quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às providências para a 
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realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 22500 Nr: 2484-42.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Licinho Carlos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Souza 

Celestino - OAB:MG 99.655

 Vistos, etc;

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DE MATO GROSSO em face de LICÍNIO CARLOS DA COSTA, devidamente 

qualificados.

Deferido pedido de penhora, o executado apresentou exceção de 

pré-executividade (fls. 29/56).

Às fls. 60/61, o Estado de Mato Grosso requereu a transferência do valor 

bloqueado, a fim de possibilitar a devida imputação em relação a CDA.

Determinada a intimação, a Procuradoria-Geral do Estado impugnou a 

exceção de pré-executividade (fls. 63/67).

Por fim, o executado quitou o débito integralmente e pugnou pela extinção 

da execução, apresentando os comprovantes de recolhimento dos 

valores (fls. 69/72).

Intimada, a fazenda pública requereu a extinção da execução, 

esclarecendo que as custas judiciais serão quitadas pela parte executada 

(fls. 74/75).

Vieram-me os autos conclusos.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo, razão pela qual, julgo 

prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada no feito.

Tendo em vista o valor bloqueado nos autos, vincule-se e intime-se o 

executado para declinar os seus dados bancários, a fim de viabilizar a 

devida transferência.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10%(dez por cento) sobre o valor da 

causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Porto Alegre do Norte/MT, 09 de março de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 22500 Nr: 2484-42.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Licinho Carlos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Souza 

Celestino - OAB:MG 99.655

 Vistos, etc;

Considerando a vinculação do valor bloqueado no feito, bem como a 

declinação dos dados bancários, o alvará eletrônico foi expedido nesta 

data em favor do executado, consoante anexo.

No mais, aguarde-se o trânsito em julgado e arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000477-45.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDENEZ PINHEIRO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000477-45.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: EDENEZ PINHEIRO ROSA REQUERIDO: JULIO ALVES DA 

SILVA Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Levando em conta os 

documentos apresentados na inicial, especialmente o relatório médico de 

fl. 18, o qual atesta que o interditando apresenta quadro clínico compatível 

com AVC, “onde foi decidido tratamento conservador do AVC-H (Acidente 

Vascular Cerebral Hemorrágico) – CID 10 I 64, dando sequência ao 

tratamento Neurointensivo”, o que lhe impossibilita de exercer atividade 

laboral, além das demais provas documentais (relatórios e laudos médicos, 

prontuários, solicitação de internação hospitalar, parecer social, exames e 

receituários de medicamento), DEFIRO a curatela provisória do requerido à 

requerente, sua convivente. Outrossim, quanto à realização de oitiva e 

entrevista pessoal, em decorrência do teor da Portaria Conjunta N. 

247-TJMT, de 16 de março de 2020, que recomendou a suspensão das 

audiências no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

retornem os autos conclusos após o prazo de trinta dias para posterior 

agendamento. Expeça-se o respectivo termo de compromisso. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000345-85.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON DOS SANTOS PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000345-85.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS REQUERIDO: 

JAILSON DOS SANTOS PINTO Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Levando em conta os documentos apresentados na inicial, 

especialmente o laudo médico de fl. 20, o qual atesta que o interditando é 

portador de Síndrome de Down (CID Q 90), o que lhe impossibilita de 

exercer atividade laboral, necessitando de cuidados especiais, DEFIRO a 

curatela provisória do requerido à requerente, sua genitora. Outrossim, 

quanto à realização de oitiva e entrevista pessoal, em decorrência do teor 

da Portaria Conjunta N. 247-TJMT, de 16 de março de 2020, que 

recomendou a suspensão das audiências no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, retornem os autos conclusos após o prazo de 

trinta dias para posterior agendamento. Expeça-se o respectivo termo de 

compromisso. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001008-05.2018.8.11.0059. REQUERENTE: JAIME RIBEIRO GOMES 

REQUERIDO: L. C. DE SOUZA & CIA LTDA - ME A parte autora não foi 
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localizada para ser intimada. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos da Lei 9.099/95, art.19, §2°. “As partes comunicarão 

ao juízo as mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, 

reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência de comunicação”. Considerando o acima relatado, 

resta evidente o desinteresse da autora na tramitação processual, o que 

se torna imperiosa a extinção do feito, assim JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51,§1° da Lei n° 

9.099/95, cumulado com artigo 771, paragrafo único e artigo 485, inciso VI, 

ambos do CPC. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS 

ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001008-05.2018.8.11.0059. REQUERENTE: JAIME RIBEIRO GOMES 

REQUERIDO: L. C. DE SOUZA & CIA LTDA - ME A parte autora não foi 

localizada para ser intimada. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos da Lei 9.099/95, art.19, §2°. “As partes comunicarão 

ao juízo as mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, 

reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência de comunicação”. Considerando o acima relatado, 

resta evidente o desinteresse da autora na tramitação processual, o que 

se torna imperiosa a extinção do feito, assim JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51,§1° da Lei n° 

9.099/95, cumulado com artigo 771, paragrafo único e artigo 485, inciso VI, 

ambos do CPC. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS 

ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000066-07.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS REPRESENTACOES COMERCIAIS 

(REQUERENTE)

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000066-07.2017.8.11.0059. REQUERENTE: FRANCISCO OLIVEIRA DOS 

SANTOS REPRESENTACOES COMERCIAIS, FRANCISCO OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ICATU 

SEGUROS S/A Inicialmente, indefiro o pedido de justiça gratuita, pois o 

autor é empresário e possui capital social de R$ 90.000,00, além de não 

trazer nenhum documento que comprove sua hipossuficiência. Pois bem. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório.Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. I – Preliminar de ilegitimidade passiva da ré 

Cooperativa Sicredi. Consoante se verifica da apólice ID 10878910 e 

seguintes, verifica-se que o Banco Cooperativa Sicredi é apenas 

estipulante do contrato de Seguro, não seguradora. Com isso, carece de 

legitimidade para responder à demanda. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUTOR QUE 

FIRMOU CONTRATO DE SEGURO TENDO COMO ESTIPULANTE O BANCO 

SICREDI. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI 

RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DO AUTOR 

COM A COOPERATIVA RÉ POR SER MERA ESTIPULANTE. RECURSO 

PROVIDO.(Recurso Cível Nº 71005946132, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado 

em 31/05/2016). Assim, tem-se que a Cooperativa ré é parte ilegítima no 

presente feito, sendo assim ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA, para 

excluir do polo passivo a ré Sicredi. Continuando os autos apenas em face 

da seguradora. Trata-se de demanda proposta por Francisco Oliveira 

Representações Comerciais em face de Icatu Seguros S/A, em que 

pretende receber importância de R$ 5.000,00 pela morte de seu filho e R$ 

3.300,00 em razão de auxílio funeral, além de danos morais. Fundamento e 

decido. Na espécie vertente, em 12 de janeiro de 2012, Francisco Oliveira 

dos Santos Representações Comerciais celebrou com a ré um contrato de 

seguro de vida empresa em cujo instrumento o autor declarou que o grupo 

de segurado era composto por 3 pessoas. Em 2014, um de seus filhos 

veio a falecer, e o autor postulou a cobertura securitária, o que foi 

negado, porquanto o segurado, representante legal da empresa declarou 

que o grupo segurado era composto por três pessoas, quando na 

verdade era formado por apenas 1 (uma) vida, inferior ao mínimo 

estipulado na cláusula 3.3 no contrato. Em outras palavras, a ré negou a 

cobertura securitária, porque a modalidade de seguro contratado 

destina-se tão somente à cobertura de atividades empresariais que 

contemplem um determinado número de pessoas, no caso 3, conforme 

estipulado. É fato, pois, que no momento da contratação, o segurado 

prestara declaração inverídica, qual seja que a sua atividade empresarial 

era exercida com o auxílio de 3 pessoas, exatamente o número mínimo 

estipulado pela ré para a aceitação. Isso inclusive se depreende da 

declaração do próprio segurado no ID. 10878935, onde prescreve que não 

têm sócios e nem funcionários. Verificou-se, então, que a atividade 

empresaria era exercida por apenas 1 (uma) pessoa. Em suma, a 

afirmação feita pelo segurado no momento da contratação com relação ao 

número de vidas que compunham a empresa revela com meridiana clareza 

que ele tinha exato conhecimento desta condição precípua para a 

aceitação da proposta pela ré. Pois sinalizou que era 1 sócio e 2 

funcionários. Reza o Código de Processo Civil em seu artigo 375 que: "O 

juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela 

observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de 

experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial." No 

caso em testilha, conforme alhures exposto é sintomática a declaração 

feita pelo segurado quando da contratação com o conhecimento de que a 

modalidade de seguro em debate exigia um número mínimo de vidas para a 

aceitação da proposta. Quanto ao tema em discussão, o Código Civil é de 

Extrema clareza ao preconizar que: Art. 765. O segurado e o segurador 

são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais 

estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das 

circunstâncias e declarações a ele concernentes. Art. 766. Se o 

segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou 

omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na 

taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao 

prêmio vencido. Conforme decidido pelo TJSP em caso análogo ao dos 

autos: SEGURO DE PROTEÇÃO EMPRESARIAL Ação indenizatória 

Declarações inexatas, com omissão de circunstância que influiu na 

aceitação da proposta Adesão com a informação de que a empresa 

segurada contava com ao menos quatro funcionários e um diretor 

Microempresa que jamais contou com funcionário algum Proposta de 

adesão em que se embasou a própria petição inicial Demanda desacolhida 

Inteligência dos arts. 765 e 766 do Código Civil Recurso improvido 

(Apelação Cível nº 1114163-74.2017.8.26.0100). Nessa quadra jurídica, a 

declaração inexata e a omissão de circunstância relevante para a 

aceitação da proposta acarretam a perda do direito à garantia contrata. Em 

face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo 

improcedente a demanda. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Caso seja interposto recurso, verifique-se o recolhimento 
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das custas. No caso de interposição de Embargos de declaração 

manifestamente protelatórios, será aplicada multa ao embargante, 

conforme art. 1026, §2 do CPC. Caso seja interposto recurso, verifique-se 

o recolhimento das custas, ante ao indeferimento da justiça gratuita. 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000066-07.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS REPRESENTACOES COMERCIAIS 

(REQUERENTE)

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000066-07.2017.8.11.0059. REQUERENTE: FRANCISCO OLIVEIRA DOS 

SANTOS REPRESENTACOES COMERCIAIS, FRANCISCO OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ICATU 

SEGUROS S/A Inicialmente, indefiro o pedido de justiça gratuita, pois o 

autor é empresário e possui capital social de R$ 90.000,00, além de não 

trazer nenhum documento que comprove sua hipossuficiência. Pois bem. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório.Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. I – Preliminar de ilegitimidade passiva da ré 

Cooperativa Sicredi. Consoante se verifica da apólice ID 10878910 e 

seguintes, verifica-se que o Banco Cooperativa Sicredi é apenas 

estipulante do contrato de Seguro, não seguradora. Com isso, carece de 

legitimidade para responder à demanda. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUTOR QUE 

FIRMOU CONTRATO DE SEGURO TENDO COMO ESTIPULANTE O BANCO 

SICREDI. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI 

RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DO AUTOR 

COM A COOPERATIVA RÉ POR SER MERA ESTIPULANTE. RECURSO 

PROVIDO.(Recurso Cível Nº 71005946132, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado 

em 31/05/2016). Assim, tem-se que a Cooperativa ré é parte ilegítima no 

presente feito, sendo assim ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA, para 

excluir do polo passivo a ré Sicredi. Continuando os autos apenas em face 

da seguradora. Trata-se de demanda proposta por Francisco Oliveira 

Representações Comerciais em face de Icatu Seguros S/A, em que 

pretende receber importância de R$ 5.000,00 pela morte de seu filho e R$ 

3.300,00 em razão de auxílio funeral, além de danos morais. Fundamento e 

decido. Na espécie vertente, em 12 de janeiro de 2012, Francisco Oliveira 

dos Santos Representações Comerciais celebrou com a ré um contrato de 

seguro de vida empresa em cujo instrumento o autor declarou que o grupo 

de segurado era composto por 3 pessoas. Em 2014, um de seus filhos 

veio a falecer, e o autor postulou a cobertura securitária, o que foi 

negado, porquanto o segurado, representante legal da empresa declarou 

que o grupo segurado era composto por três pessoas, quando na 

verdade era formado por apenas 1 (uma) vida, inferior ao mínimo 

estipulado na cláusula 3.3 no contrato. Em outras palavras, a ré negou a 

cobertura securitária, porque a modalidade de seguro contratado 

destina-se tão somente à cobertura de atividades empresariais que 

contemplem um determinado número de pessoas, no caso 3, conforme 

estipulado. É fato, pois, que no momento da contratação, o segurado 

prestara declaração inverídica, qual seja que a sua atividade empresarial 

era exercida com o auxílio de 3 pessoas, exatamente o número mínimo 

estipulado pela ré para a aceitação. Isso inclusive se depreende da 

declaração do próprio segurado no ID. 10878935, onde prescreve que não 

têm sócios e nem funcionários. Verificou-se, então, que a atividade 

empresaria era exercida por apenas 1 (uma) pessoa. Em suma, a 

afirmação feita pelo segurado no momento da contratação com relação ao 

número de vidas que compunham a empresa revela com meridiana clareza 

que ele tinha exato conhecimento desta condição precípua para a 

aceitação da proposta pela ré. Pois sinalizou que era 1 sócio e 2 

funcionários. Reza o Código de Processo Civil em seu artigo 375 que: "O 

juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela 

observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de 

experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial." No 

caso em testilha, conforme alhures exposto é sintomática a declaração 

feita pelo segurado quando da contratação com o conhecimento de que a 

modalidade de seguro em debate exigia um número mínimo de vidas para a 

aceitação da proposta. Quanto ao tema em discussão, o Código Civil é de 

Extrema clareza ao preconizar que: Art. 765. O segurado e o segurador 

são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais 

estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das 

circunstâncias e declarações a ele concernentes. Art. 766. Se o 

segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou 

omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na 

taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao 

prêmio vencido. Conforme decidido pelo TJSP em caso análogo ao dos 

autos: SEGURO DE PROTEÇÃO EMPRESARIAL Ação indenizatória 

Declarações inexatas, com omissão de circunstância que influiu na 

aceitação da proposta Adesão com a informação de que a empresa 

segurada contava com ao menos quatro funcionários e um diretor 

Microempresa que jamais contou com funcionário algum Proposta de 

adesão em que se embasou a própria petição inicial Demanda desacolhida 

Inteligência dos arts. 765 e 766 do Código Civil Recurso improvido 

(Apelação Cível nº 1114163-74.2017.8.26.0100). Nessa quadra jurídica, a 

declaração inexata e a omissão de circunstância relevante para a 

aceitação da proposta acarretam a perda do direito à garantia contrata. Em 

face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo 

improcedente a demanda. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Caso seja interposto recurso, verifique-se o recolhimento 

das custas. No caso de interposição de Embargos de declaração 

manifestamente protelatórios, será aplicada multa ao embargante, 

conforme art. 1026, §2 do CPC. Caso seja interposto recurso, verifique-se 

o recolhimento das custas, ante ao indeferimento da justiça gratuita. 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-31.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELLI PEREIRA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FELIPE BAIDEK OAB - PA12728 (ADVOGADO(A))

FERNANDA FIGUEIRO RIBEIRO OAB - PA29080 (ADVOGADO(A))

ANA KAREN DA SILVA SANTOS OAB - PA24311 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010041-31.2017.8.11.0059 REQUERENTE: ROZELLI PEREIRA 

DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - 

CELPA ROZELI PEREIRA DA SILVA BARBOSA ajuizou Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito C/C Indenização por 

Danos Morais com pedido de antecipação de tutela em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS DO PARÁ FEDERAL, devidamente qualificados nos autos. 

Aduzindo a inserção indevida e entendendo presentes os requisitos, a 

parte autora requereu a concessão de liminar para exclusão/suspensão 
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da negativação junto ao SPC/SERASA. É o breve relato. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando ao Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, a exclusão do 

nome da parte autora dos seus bancos de dados, tão somente em relação 

aos débitos oriundos do polo passivo, no prazo de 10 (dez) dias. 

Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se 

abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome do(a) Requerente para quaisquer bancos de 

dados em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 15 de agosto de 2017, às 15horas (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Cite-se a parte requerida, via correio, e intime-se 

a parte autora. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-31.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELLI PEREIRA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FELIPE BAIDEK OAB - PA12728 (ADVOGADO(A))

FERNANDA FIGUEIRO RIBEIRO OAB - PA29080 (ADVOGADO(A))

ANA KAREN DA SILVA SANTOS OAB - PA24311 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010041-31.2017.8.11.0059. REQUERENTE: ROZELLI PEREIRA DA SILVA 

BARBOSA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA 

ROZELLI PEREIRA DA SILVA BARBOSA move a presente ação 

declaratória e indenizatória contra CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A., 

alegando que se cientificou da inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito pela parte ré no valor de R$ 164,12 e R$ 65,62, em 

virtude de débitos que lhe foram atribuídos, referente ao contrato nº 

0020153888197480 e 0020142812516003. Afirma que a ré negou fé à 

recusa de existência de relação entre as partes e inscreveu a divida 

inexistente do autor em cadastro público de inadimplentes. Sustenta que 

tentou resolver a situação de forma administrativa, mas não obteve 

sucesso. Pretende desta forma, que seja declarado inexigível o débito, 

determinando que a requerida efetive o cancelamento do apontamento, 

bem como que seja condenada ao pagamento de indenização por danos 

morais. Juntou documentos. A requerida foi devidamente citada, 

designada audiência de conciliação que restou infrutífera, apresentou 

contestação, em preliminar alegou a incompetência do juizado Especial 

Cível. Quanto ao mérito, alegou que o débito tem origem do contrato 

20088818, que as cobranças são devidas e que a autora é titular deste 

contrato. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, deixo 

registrado, de antemão, que se afigura absolutamente desnecessária a 

realização de perícia técnica e/ou a produção de prova testemunhal na 

situação hipotética ‘sub judice’, porque não se revela imprescindível para o 

regular deslinde do litígio, visto que a celeuma estabelecida no processo 

envolve, em caráter de exclusividade e de forma cumulativa, o exame de 

questões de fato (que restaram incontroversas) e de direito. Logo, à luz 

de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma 

do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, I do 

Código de Processo Civil. Segundo, não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Portando rejeito a 

preliminar suscitada. Quanto ao mérito, está incontroverso que o autor 

teve seu nome negativado pela requerida em cadastro de inadimplentes 

por suposto débito decorrente de contrato celebrado entre autor e natura. 

Com efeito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Da análise dos 

autos, tenho que assiste razão a parte autora. Pois a ré não se 

desincumbiu do seu ônus de mostrar relação contratual com a requerente. 

Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as 

regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes, ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam.” No caso em apreço, sabe-se que, ao exercer sua atividade 

empresarial, é dever do requerido cercar-se de cuidados no ato da 

contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias 

da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, 

contrato assinado, dentre outros. Não atuando dessa forma, a empresa ré 

assume os riscos de sua atividade empresarial, inclusive de se submeter 

à fraude praticada por terceiros, devendo suportar os ônus de tal 

conduta. Por todo esse quadro fático, entendo presentes os requisitos 

atinentes à responsabilidade civil, consistentes no ato ilícito, nexo causal e 

dano. A ilicitude está comprovada na conduta da parte reclamada em 

proceder a negativação de débito por uma dívida que não se comprovou a 

sua origem. O nexo de causalidade revela-se na relação lógica de causa e 

efeito, consistente no ato ilícito da parte reclamada com a cobrança 

indevida, que ocasionou prejuízo moral e financeiro à parte reclamante. Em 

terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um 

liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". No presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a 

desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta 

desidiosa do requerido causou transtornos e angústias que extrapolam os 

meros aborrecimentos do cotidiano, porquanto da negativação de valor 

indevido. Ou seja, deu a requerente ensejo à compensação pelos danos 

morais sofridos pelo requerido, cuja natureza é in reipsa, isto é, decorre 

do próprio evento ofensivo, não sendo necessária a apresentação de 
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provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Conforme Súmula 22 

da Turma recursa de MT: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in reipsa", salvo se houver negativação preexistente." No que 

diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação 

do dano moral tem função diversa daquela referente aos dos danos 

patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios iguais para sua 

quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna 

doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, 

dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

3.000,00, proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, até porque os valores negativado são 

baixos, bem como pela demora do juízo em julgar a causa o que 

proporcionará um incremento de aproximadamente 70% de juros. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 

(mil reais), devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta 

data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ; Bem como para 

DECLARAR inexistente os débitos discutidos na inicial. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com 

as cautelas e baixas de estilo. P.R.I.C

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-97.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000189-97.2020.8.11.0059. AUTOR: LUIZ CARLOS SANTANA REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. LUIZ CARLOS SANTANA ajuizou 

ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos 

mais e pedido de tutela de urgência em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que tentou realizar a 

abertura de uma conta corrente na Cooperativa SICREDI, contudo, foi 

impedida haja vista que seu nome constava inscrito nos órgãos de 

Proteção ao Crédito pela requerida. Assevera que desconhece tal dívida, 

pois, não é signatário de contrato, bem como não realizou nenhuma 

transação com o demandado que deu origem ao débito em questão. 

Assim, requereu liminarmente a suspensão da inscrição de seu nome 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. É o 

breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora 

poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. In casu, 

tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo 

de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente ao protesto. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando aos 

órgãos de proteção ao crédito, a exclusão do nome da parte Requerente 

dos seus bancos de dados tão somente em relação aos débitos oriundos 

da parte requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A, no prazo de 10 (dez) dias. 

Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se 

abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 06.05.2020, às 15h00 (horário oficial de Mato 

Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-69.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000165-69.2020.8.11.0059. REQUERENTE: DOMINGOS DE SOUZA BRITO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de maio de 2020, às 14h30 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, 

sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 

11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-42.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000419-42.2020.8.11.0059. REQUERENTE: LAZARO RODRIGUES 

PEREIRA REQUERIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, etc. Recebo a inicial e designo 
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audiência de conciliação para o dia 20 de maio de 2020, às 14h00 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000445-40.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO DANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000445-40.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: JERONIMO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: JOÃO 

DANGA Vistos, etc. Preliminarmente, útil se faz o analise do pedido de 

benefício da assistência judiciária gratuita pleiteada pela parte autora. Pois 

bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é 

medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova. A 

presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora a autora tenha pleiteado o benefício 

não trouxe aos autos qualquer princípio de prova da alegada ausência de 

recursos. Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o 

benefício pleiteado, não bastando à mera afirmação ou simples pedido 

esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de 

condições econômicas para o pagamento das custas processuais, 

conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 

2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instrua o feito com as três últimas declarações de imposto de renda 

e/ou outro documento que seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, 

recolha as taxas e custas processuais, conforme valor legal atribuído à 

causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de cancelamento da 

distribuição e, consequentemente, extinção do processo sem resolução 

de mérito. Sem prejuízo, denota-se que a inicial veio instruída somente com 

a procuração e documentos pessoais. No entanto, verifica-se que a 

procuração foi outorgada por instrumento particular e por pessoa não 

alfabetizada, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, em 

razão da ausência da assinatura da parte outorgante. Desse modo, 

determino, ainda, a intimação da parte autora, por intermédio do advogado, 

para regularizar a representação processual, juntando instrumento público 

de outorga do mandato. Além das providências acima determinadas, 

deverá a parte autora instruir a exordial com comprovante de endereço 

atualizado, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 17 de Março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 123960 Nr: 7508-70.2019.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMA, RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão.Vistos, etc. (...)e Comarca para que realize acompanhamento 

semanal da situação física e emocional da adolescente , devendo ser 

elaborados e apresentados mensalmente os respectivos 

relatórios.Outrossim, oficie-se a Secretaria de Educação do Município de 

Porto Alegre do Norte-MT, onde a adolescente se encontra matriculada, 

para que providencie aula de resforço semanal, somando 20 (vinte) horas 

semanais, à primeira.Por fim, intime-se a Diretora do Abrigo quanto ao teor 

do PIA encartado aos autos a fim de que sejam tomadas as medidas 

pertinentes que o caso requer. No ato da intimação, deverá ser entregue à 

diretora cópia do PIA.Intimem-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 16381 Nr: 343-84.2010.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto José Ferleti, vulgo "Galego", Marilde Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropastoril Vitória do Araguaia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade 

de reiterar a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o recolhimento da diligência do oficial de justiça, a fim de 

possibilitar o cumprimento do mandado de citação dos confinantes (já 

expedido nos autos), bem como para possibilitar a expedição e 

cumprimento do mandado de citação da parte requerida, a ser cumprido no 

endereço alternativo localizado nesta comarca (indicado na inicial), ou, 

ainda, que indique o endereço completo e atualizado da parte ré, conforme 

certidão de intimação publicada no DJE nº 10450, publicado no dia 

12/03/2019, recolhendo, em sendo o caso, as custas devidas para 

distribuição da carta precatória de citação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 114657 Nr: 2113-97.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinton Cabalheiro Neto, Alcione Vieira Brito, 

Renato Quirino de Castro, Clinio Cabalheiro, Adriano Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELIA DOS ANJOS 

MARINHO - OAB:OAB/GO 55270, Italo Regis de Amorim Freitas - 

OAB:16502/PB, MATHEUS ROOS - OAB:19739/O, Talita Santana Costa 

- OAB:19324- MG, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT, 

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - OAB:18256

 Vistos

Segue informações prestadas no HC nº 1006997-04.2020.8.11.0000.

No mais, cumpra-se conforme determinado na decisão de ref. 208.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 119585 Nr: 4986-70.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeon Silva de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Considerando que o réu manifestou o desejo de recorrer da sentença de 

pronuncia, impulsiono os autos intimando a defesa para providenciar o 

recurso no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124349 Nr: 71-41.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Eduardo Sokolowski, Glebson dos 

Santos Costa, João Paulo Almeida Silva, Lindondion Barbosa de Oliveira 

Vulgo "Capitão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Oliveira de Souza 

Júnior - OAB:MT12797-B, MATHEUS ROOS - OAB:19739/O, NIVALDO 

PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O

 .Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

do Requerente/Acusado JOÃO PAULO ALMEIDA SILVA.No mais, tendo em 

vista ajuntada da certidão demostrando infrutífera o cumprimento ou não 

do mandado de notificação de Thiago Eduardo Sokolowski ref.52, e 

entendendo que esse evento esta criando um obstáculo para o andamento 

do processo, DETERMINO seu desmembramento do acusado Thiago 

Eduardo Sokolowski.Proceda-se as intimações necessárias.Cientifique-se 

o Ministério Público e as Defesas.Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 119795 Nr: 5097-54.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Limiro da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfredo Feresin de 

Abreu - OAB:7241/DF

 Considerando a publicação da Portaria-Conjunta n. 247/2020 para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo corona vírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, ficando suspensas as audiências e sessões plenárias pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, remeto os autos conclusos para eventual designação 

de nova data de audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 123116 Nr: 6968-22.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Felipe Pereira Campos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do Acusado não 

afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, 

considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se 

mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no 

constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, 

ambos do Código de Processo Penal.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

do Requerente/Acusado Breno Felipe Pereira Campos Matos.

Proceda-se as intimações necessárias.

Cientifique-se o Ministério Público e as Defesas.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 124188 Nr: 7647-22.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Matheus Dias Virgulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Impulsiono os autos intimando a defesa para ciência e manifestação com 

relação a certidão de ref:47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 67223 Nr: 2125-19.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalis Bonfim Ribeiro Silva, Thaiza Laila do 

Nascimento Rosa, Erinaldo Silva Melo, Danila Carla Lopes, Deibson Novais 

Vasconcelos Vilgo "pone", Wanderleia Aguiar Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B, Denya Juliene Tavares Moreira - OAB:MT 

21.458-A, DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - OAB:12781, LARISSA 

ALVES MOREIRA - OAB:20655/O, Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 

22141-B/MT

 INTIMO o Dr. CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB/MT, 22260/B, para 

que compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da nomeação dativa, para atuar na defesa dos réus 

DEIBSON NOVAIS VASCONCELOS VILGO "PONE" e WANDERLEIA 

AGUIAR ALVES, devido à ausência de Defensor Público atuando nesta 

Comarca, conforme Despacho de ref. 124.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 109226 Nr: 7695-15.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Ante o exposto, DETERMINO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DA 

SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DO ACUSADO VITOR PEREIRA DA SILVA 

por prisão domiciliar.Para tanto, deverá o Acusado permanecer em sua 

residência até o julgamento final deste feito, ou a superveniência de 

decisão que modifique o atual estado de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), devendo solicitar previamente autorização 

judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência (artigo 317 

do CPP).EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O COMPETENTE ALVARÁ DE 

SOLTURA em nome de VITOR PEREIRA DA SILVA, AINDA NESTA DATA, 

salvo se o mesmo não deva permanecer recluso por outro 

motivo.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Ciência ao 

Ministério Público.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-87.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA ALMEIDA PIRES OAB - 034.654.867-57 (REPRESENTANTE)

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Certifico que, por determinação verbal da MMa. 

Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, as audiências do 

dia 19/03/2020, estão CANCELADAS, em cumprimento à Portaria Conjunta 

n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 18 de março de 2020 

JOSÉ JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA 
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ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000678-51.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Certifico que, por determinação verbal da MMa. 

Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, as audiências do 

dia 19/03/2020, estão CANCELADAS, em cumprimento à Portaria Conjunta 

n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 18 de março de 2020 

JOSÉ JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA 

ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-72.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE FATIMA RODRIGUES GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Certifico que, por determinação verbal da MMa. 

Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, as audiências do 

dia 19/03/2020, estão CANCELADAS, em cumprimento à Portaria Conjunta 

n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 18 de março de 2020 

JOSÉ JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA 

ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-54.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINHA BASSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Certifico que, por determinação verbal da MMa. 

Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, as audiências do 

dia 19/03/2020, estão CANCELADAS, em cumprimento à Portaria Conjunta 

n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 18 de março de 2020 

JOSÉ JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA 

ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-97.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUZA DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Certifico que, por determinação verbal da MMa. 

Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, as audiências do 

dia 19/03/2020, estão CANCELADAS, em cumprimento à Portaria Conjunta 

n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 18 de março de 2020 

JOSÉ JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA 

ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-40.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DUARTE COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado, para impugnar a Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000130-26.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. P. D. S. (REQUERENTE)

MARIA INES PADOVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000130-26.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: MARIA INES PADOVAN, I. B. P. D. S. 1. Vistos. 2. Determino 

que expeça-se ofício ao Banco Caixa Econômica Federal de Cáceres, 

para que informe o valor depositado em conta em nome do Sr. Nivaldo 

Ferreira da Silva (CPF nº 041.140.231-51), referente ao Cartão Cidadão n° 

20057306847-01, sob pena de responder pelo crime de desobediência e 

aplicação de multa diária em caso de descumprimento do comando judicial. 

3. Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de 

direito, no prazo legal. 4. Intimem-se. 5. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 

11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini. Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-50.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA JULIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Certifico que, por determinação verbal da MMa. 

Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, as audiências do 

dia 19/03/2020, estão CANCELADAS, em cumprimento à Portaria Conjunta 

n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 18 de março de 2020 

JOSÉ JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA 

ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-50.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA JULIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 933 de 1019



FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Certifico que, por determinação verbal da MMa. 

Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, as audiências do 

dia 19/03/2020, estão CANCELADAS, em cumprimento à Portaria Conjunta 

n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 18 de março de 2020 

JOSÉ JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA 

ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-50.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA JULIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO CERTIDÃO Certifico que, por determinação verbal da MMa. 

Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, as audiências do 

dia 19/03/2020, estão CANCELADAS, em cumprimento à Portaria Conjunta 

n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, em anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 18 de março de 2020 

JOSÉ JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA 

ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000222-67.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. F. S. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado, para que compareça a esta Secretaria da Vara Única a fim 

de assinar o Termo de Guarda Provisória dos menores, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67640 Nr: 1345-54.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nilson Ramos de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Jorge Antonio Gonçalves Junior - OAB:24346-O

 Por determinação verbal da MMª. Juíza de Direito, Dra. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima, certifico que a Audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 25/03/2020, às 14H:40 min na sala de 

audiências do Fórum da Comarca de Porto Esperidião-MT, foi 

CANCELADA, tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 

2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67745 Nr: 1417-41.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Eduardo Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 Por determinação verbal da MMª. Juíza de Direito, Dra. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima, certifico que a Audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 25/03/2020, às 13:00 na sala de 

audiências do Fórum da Comarca de Porto Esperidião-MT, será 

CANCELADA, tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 

2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68004 Nr: 1584-58.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cezário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gean Douglas Aparecido 

Vieira Colarino - OAB:22608-O

 Por determinação verbal da MMª. Juíza de Direito, Dra. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima, certifico que a Audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 25/03/2020, às 13H:30 min na sala de 

audiências do Fórum da Comarca de Porto Esperidião-MT foi CANCELADA, 

tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020, do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63196 Nr: 621-84.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janir de Campos Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação verbal da MMª. Juíza de Direito, Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini, certifico que a Audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 20/03/2020, às 13H:00 min na sala de audiências do Fórum da 

Comarca de Porto Esperidião-MT foi CANCELADA, tendo em vista a 

Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65154 Nr: 1696-61.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Cebalho Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação verbal da MMª. Juíza de Direito, Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini, certifico que a Audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 20/03/2020, às 15H:00min na sala de audiências do Fórum da 

Comarca de Porto Esperidião-MT foi CANCELADA, tendo em vista a 

Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60773 Nr: 821-28.2017.811.0098

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Pamela Lorraine Magalhães de Lacerda, Rodolfo Camilo 

da Silva Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Lacerda Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues Ramos - 

OAB:17730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Olivâ de Santana - 

OAB:OAB/MT 13.109, WILLIAN CÉZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 Por determinação verbal da MMª. Juíza de Direito, Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini, certifico que a Audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 20/03/2020, às 15H:45 min na sala de audiências do Fórum da 

Comarca de Porto Esperidião-MT foi CANCELADA, tendo em vista a 

Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63118 Nr: 563-81.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA BRAGANTE AZARITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação verbal da MMª. Juíza de Direito, Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini, certifico que a Audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 20/03/2020, às 15H:30 min na sala de audiências do Fórum da 

Comarca de Porto Esperidião-MT foi CANCELADA, tendo em vista a 

Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63618 Nr: 880-79.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação verbal da MMª. Juíza de Direito, Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini, certifico que a Audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 20/03/2020, às 13H:45 min na sala de audiências do Fórum da 

Comarca de Porto Esperidião-MT foi CANCELADA, tendo em vista a 

Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64236 Nr: 1226-30.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saturnino Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA SALES ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 Por determinação verbal da MMª. Juíza de Direito, Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini, certifico que a Audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 20/03/2020, às 13H:15 min na sala de audiências do Fórum da 

Comarca de Porto Esperidião-MT foi CANCELADA, tendo em vista a 

Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 64204 Nr: 1207-24.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Garcia Regiani, Eleodina Roma de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1207-24.2018.811. 0098

Código: 64204

1. Vistos.

2. Determino a Secretaria da Vara Única que proceda o desentranhamento 

do Embargos à Execução de fls. 33/58, devendo ser o mesmo distribuído e 

apensado aos presentes autos.

3. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 06 de março de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-77.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA TOMAZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000383-77.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:CLAUDIA TOMAZ 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 04/05/2020 

Hora: 12:15 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 18 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000074-13.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SAUL CAETANO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE ARAUJO CAVALCANTE (REQUERIDO)

JOSE HUMBERTO NAVI FERREIRA (REQUERIDO)

J. A. F. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

redesignada para o dia 27 de julho de 2020 às 12h45 (MT), em virtude da 

Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44247 Nr: 2706-68.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA, ALICE NUNES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE COELHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 23 de março de 2020, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor, se atentar de acrescentar à 

intimação, o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a 

citação da parte Requerida.

Processo código 63496 às 12h00m (MT)

Processo código 60014 às 12h15m (MT)

Processo código 50812 às 12h30m (MT)

Processo código 44247 às 12h45m (MT)

Processo código 48359 às 13h00m (MT)

Processo código 63159 às 13h15m (MT)

Processo código 63225 às 13h30m (MT)

Processo código 63306 às 13h45m (MT)

Processo código 63309 às 14h00m (MT)

Processo código 63316 às 14h15m (MT)

Processo código 64382 às 14h30m (MT)

Processo código 64491 às 14h45m (MT)

Processo código 64497 às 15h00m (MT)

Processo código 39181 às 15h15m (MT)

Processo código 35928 às 15h30m (MT)

Processo código 49980 às 15h45m (MT)

Processo código 13715 às 16h00m (MT)

Processo código 63432 às 16h15m (MT)

Processo código 11498 às 16h30m (MT)

Processo código 63303 às 16h45m (MT)

Processo código 59731 às 17h00m (MT)

Processo código 52316 às 17h15m (MT)

Processo código 57043 às 17h30m (MT)

Processo código 17866 às 17h45m (MT)

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000805-43.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA (REU)

Outros Interessados:

VANIRA SALETE BANDEIRA (CONFINANTES)

ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Neri Zilli (CONFINANTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

QUERÊNCIA VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA Av. CD, s/n, Qda 06 - Lotes 4, 6 

e 8 - Setor C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO PROCESSO 

n. 1000805-43.2019.8.11.0080 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

IRACEMA MACHADO DA SILVA Endereço: rua E21, 193, quadra 35, lote 

11, setor E, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 POLO PASSIVO: Nome: 

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA Endereço: Rua 

Campo Novo, 608, Canarana/MT, CEP 78640-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, DESCONHECIDOS E INTERESSADOS, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

O autor, vem por meio de sua advogada, propor Ação de Usucapião de 

Bem Imóvel contra a requerida, ambos acima qualificados requerendo o 

reconhecimento do usucapião do imóvel, alegando que a posse é mansa, 

pacífica e ininterrupta, tendo sido adquirida de boa-fé e com justo título, 

requerendo seja declarado por sentença a propriedade da requerente, 

com o respectivo mandado de inscrição do título no Registro de Imóveis, 

para os devidos efeitos legais. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

Imóvel urbano, com área de 450m², denominado Lote 11 da quadra 35, 

setor "e", Loteamento Urbano Querência – MT, localizado a Rua E 21, 

matriculado sob o nº. 3.624, junto ao CRI de Nova Xavantina – MT. 

DECISÃO: Vistos. Recebo a inicial. Considerando-se que constam dos 

autos elementos a justificar a alegação de insuficiência de recursos, em 

consonância com o artigo 98 do Código de Processo Civil, CONCEDO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte demandante. Anote-se. Cite-se 

a parte ré para que apresente contestação no prazo legal. Citem-se os 

confinantes para que se manifestem sobre a pretensão formulada na 

petição inicial, opondo (eventualmente) resistência ao pedido. Citem-se, 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos em lugar incerto e 

eventuais interessados. Intimem-se a União, o Estado e o Município cuja 

área pertence (observar envio dos autos). Oficie-se ao Registrador do 1º 

Ofício da Comarca para que preste informações sobre a viabilidade 

registral do imóvel, opondo eventual resistência ao pedido (oficie-se com 

cópia da petição inicial). Após, ao MP. Por fim, conclusos para sentença 

ou instrução probatória. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA KROTH, digitei. 

QUERÊNCIA, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-47.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERPA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR OAB - MT19760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000214-47.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:JOSE SERPA 

MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO PAULO 

CABRAL JUNIOR POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 08/05/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, 

SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-88.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000317-88.2019.8.11.0080 Polo Ativo: DENILSA CARDOSO 

DOS SANTOS Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de ação de inexistência de 

débitos c/c indenização por danos morais, onde suscita a reclamante, em 

suma, que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo valor de R$ 617,60 (seiscentos e dezessete reais 

e sessenta centavos), sendo que não conhece o débito e não se lembra 

em momento algum de ter possuído vínculo com aquela. Requerendo, 

assim, a declaração da inexistência do débito bem como a indenização por 

danos morais. A parte requerida juntou contrato devidamente assinado 

pela parte autora e documentos que comprovam o inadimplemento de 

parcelas. Pois bem. Como asseverado, a parte autora alega na inicial 

inexistência de débito, o que impossibilitaria a realização de descontos em 

sua conta bancária. De outro lado, a parte ré apresentou, contratos 

devidamente assinados, a não configurar nem de longe a possibilidade de 

fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto 

que, são idênticas a olho nu. Portanto, é possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração e da carteira de identidade, com 

a assinatura presente no contrato apresentado na contestação. Assim, 

verifico que foi devidamente comprovada a legalidade da dívida. Desta 

feita, estando comprovada a origem do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, regular foram os descontados em sua conta 

bancária, sendo de rigor o não acolhimento do pleito indenizatório. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na 

petição inicial, com análise do mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-14.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ROCHA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000309-14.2016.8.11.0080 Polo Ativo: JOAO BATISTA ROCHA 

MIRANDA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu ver, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 
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acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95, 

sem resolução do mérito. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-71.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000053-71.2019.8.11.0080 Polo Ativo: RAIMUNDO ALVES DA 

SILVA Polo Passivo: BV FINANCEIRA S/A CREDITO – FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em síntese, afirma a 

parte autora que contratou com a requerida crédito no valor de R$ 

13.560,05 (treze mil quinhentos e sessenta reais e cinco centavos). Que 

estava adimplindo pontualmente as parcelas, até que procurou a mesma 

para realizar a liquidação antecipada, ocasião na qual recebeu o boleto e 

pagou o valor conforme comprovante de pagamento anexado. Contudo, 

passou a receber cobranças, via mensagens de texto, não sendo 

possível resolver a questão por contato direto com a requerida mesmo 

após diversas tentativas com esta, tendo juntado aos autos protocolos de 

atendimento. Em sede de contestação, aduz a requerida que embora o 

autor tenha apresentado o comprovante de adimplemento, este não foi 

apto a baixar parcelas do seu contrato de financiamento, vez que, as 

informações recebidas pelo autor não foram emitidas pela BV Financeira. 

Que não houve qualquer contato da parte autora com a ré, para 

solicitação da emissão de boleto, desconhecendo portanto o pagamento. 

Registre-se que, a parte autora entrou em contato com requerida, sendo 

lhe encaminhado boleto bancário, o qual encontra-se devidamente quitado, 

conforme comprovante em anexo, sendo que naquele consta como 

beneficiário BV Financeira SA e da análise do código de barra tanto do 

boleto quanto do comprovante de pagamento, estes conferem, dando 

autenticidade ao pagamento. Assim, a requerida não comprovou a 

inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, vez que não foi realizado o 

devido pagamento. Nesse contexto, não há como acolher as teses 

lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida não se 

desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Com 

efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 5.000 (cinco mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o reclamado, a pagar 

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados ao reclamante, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-11.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 938 de 1019



GLAUCISLENE SILVA DA HORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONYKC HANYKELSON LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000930-11.2019.8.11.0080 Requerente: GLAUCISLENE SILVA 

DA HORA Requerido: RONYKC HANYKELSON LIMA DA SILVA Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de ação de cobrança, e 

verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, cujas 

cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-14.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ZIMAN BARBOSA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000794-14.2019.8.11.0080 Polo Ativo: ZIMAN BARBOSA PINTO 

Polo Passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. MÉRITO Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos 

elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando 

despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do 

NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito 

e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação 

das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do 

julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, 

de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre 

a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da 

prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os 

aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o 

convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC 

prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os 

requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 

370 do NCPC. Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a 

artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos 

apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o 

brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico 

que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de 

modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). 

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII e art.14 do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço. Se a parte consumidora nega a existência de débito 

entre as partes e consequentemente a responsabilidade pela obrigação 

que ocasionou a negativação do seu nome, nos termos do art. 357 do 

Código de Processo Civil, CABE AO REQUERIDO O ÔNUS quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora, devendo ser observado que CÓPIAS DE TELAS DE COMPUTADOR 

NÃO SE PRESTAM PARA ESSE FIM. Nesse sentido: APELAÇÕES – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ORGAOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – 

TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – 

RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstancias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 
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finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. O início dos juros de mora em 

condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será 

a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do 

recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso 

de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do 

CPC. (TJMT, N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019) Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a 

indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", A INCLUSÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTEÇÃO AO CRÉDITO, POR 

OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é DE NATUREZA OBJETIVA, nos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade, conforme entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - NEGATIVAÇÃO DECORRENTE 

DO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRA PESSOA 

UTILIZANDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO 

JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A 

responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), 

razão pela qual, independentemente da existência de culpa, a empresa 

responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos na realização dos serviços que lhes presta. - O serviço é 

defeituoso quando permite que terceiro falsário celebre contrato mediante 

documentos falsos. - A simples negativação indevida é o bastante para 

configurar os danos morais indenizáveis. – (...) (TJMT - Ap 51430/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)” Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

Consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Assim, diante 

da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, o débito apontado é INEXISTENTE, não 

podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do Consumidor, a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Portanto, ausente 

qualquer prova neste sentido, deve ser declarada a inexigibilidade do 

DÉBITO APONTADO NOS AUTOS. E reconhecendo a inexigibilidade do 

débito lançado, é também indevida a restrição apontada, devendo a 

mesma ser cancelada. Por outro lado, ainda que comprovada a 

manutenção indevida da negativação, os apontamentos negativos 

preexistente em desfavor da parte autora afasta o dano moral postulado, 

consoante enunciado de súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. 

Neste sentido, trago à baila jurisprudência da Egrégia Turma Recursal 

Única de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - DÍVIDA QUITADA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.1- A parte reclamada não se desincumbiu do ônus de 

comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte 

reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da 

manutenção da negativação noticiada na inicial.2- Ainda que comprovada 

a manutenção indevida da negativação, o apontamento negativo 

preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da 

súmula 385 do STJ.3- Recurso conhecido e parcialmente provido. 

VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

20/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)” 3 . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do 

mérito, apenas para DECLARAR inexigível o débito discutido, com a 

consequente exclusão de apontamento negativo junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos 

e legais. Querência-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000164-89.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ORBILEM SANTOS CARVALHO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA OAB - GO44726 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000164-89.2018.8.11.0080 Polo Ativo: APARECIDA ORBILEM 

SANTOS CARVALHO DE FARIA Polo Passivo: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS SICREDI LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

DE CONTRATO c/c RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO PROVENIENTE DE 

CONTRATO DE CONSÓRCIO, onde pugna a parte autora pela devolução 

de valores pagos em contrato de consórcio realizado. Destarte, toda 

petição inicial, deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, 

inciso III, e 319, inciso V, do CPC), o qual representa o valor econômico da 

pretensão formulada conforme os critérios estabelecidos no art. 292 CPC. 

Assim, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC, “na ação em que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico”, o valor da causa 

corresponderá ao valor da pretensão resistida. Ainda, nos termos do 

inciso VI do mesmo dispositivo, “na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles” No 

caso em questão, nota-se que a parte promovente postula a rescisão de 

contrato de consórcio de bem móvel com preço médio de R$ 293.619,00 

(duzentos e noventa e três mil seiscentos e dezenove reais). Portanto, 

não coincidindo o valor da causa com a pretensão econômica deduzida na 

inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o valor da causa deve ser 

retificado para a quantia de R$ 293.619,00 (duzentos e noventa e três mil 

seiscentos e dezenove reais). Com efeito, é visível a incompetência deste 

juízo ante a superação do valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 

Pacifico é o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA 

CAUSA. VALOR DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 

SUPERAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Conforme dispõe o artigo 

292, II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao do contrato 

quando debater a existência, validade, cumprimento, modificação ou 

rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na hipótese de procedência da 

pretensão, a parte autora se libera de obrigação atrelada ao contrato, 

sendo este o proveito econômico discutido. No caso em comento, o valor 

do contrato (#1) supera a alçada dos juizados especiais, impondo-se, 

portanto, a cassação da sentença proferida, para extinguir o feito sem 

resolução de mérito, ante a incompetência absoluta do juízo, visando que a 

demanda seja apreciada pelo Juízo comum. Recurso conhecido e provido 

para, acolhendo a preliminar de incompetência em razão do valor da 

causa, cassar a sentença proferida e encaminhar o feito ao Juízo comum. 

(TJ-AP - RI: 00134051820188030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE 

ANDRADE, Data de Julgamento: 14/02/2019, Turma recursal) RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Se desde logo 

é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido 

na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa 
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quantia. Precedentes. 3. De acordo com a iterativa jurisprudência desta 

Corte, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de 

danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua 

quantificação, ele deve integrar o valor da causa. 4. O Código de 

Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações 

indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor 

pretendido. 5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado 

com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos 

pedidos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698665 

SP 2014/0048451-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 30/04/2018) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 3º, 

inciso I, c/c art. 15 ambos da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO sem análise de mérito, nos termos dos artigos 3º, inciso I, c/c 

art. 15 ambos da lei nº 9.099/95, ante a superação do valor de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-40.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Autos nº 1000165-40.2019.8.11.0080 Polo Ativo: JULIANA DE JESUS 

OLIVEIRA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 

153,49 (cento e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), 

sendo que não conhece o débito e não se lembra em momento algum de 

ter possuído vínculo com a requerida. Em sede de contestação, afirma a 

requerida que a parte requerente habilitou a linha telefônica nº (66) 

99975-0083 em 26/01/2018 após migrar de pré para o pós no plano VIVO 

CTRL DIGITAL 2,5GB ILIM., o que ocasionou a emissão de faturas mensais 

e o cadastro no sistema interno da ré. Alega que o atendimento das 

exigências sistêmicas cravas pelo órgão regulador confere às Telas SAC 

presunção de veracidade e, portanto, merecem ser utilizadas como meio 

de provas a corroborarem o entendimento delineado. A empresa 

Reclamada junta aos autos TELA SISTÊMICA a comprovar suposta relação 

jurídica, porém, sem produzir qualquer prova bilateral, como contrato 

assinado pela parte autora, ou gravação telefônica com registro de 

protocolo, a justificar a cobrança ocorrida. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

Consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Nesse 

sentido: APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 

AUTORA NOS ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE 

PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA 

SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS 

JUROS – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais 

deve levar em conta as circunstancias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. O início dos juros de mora em condenação por danos 

morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento 

danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do recurso e com o 

trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da 

verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do CPC. (TJMT, N.U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Assim, 

diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser 

declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos. E 

reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a restrição 

apontada. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da 

requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade 

civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, 

é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 
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semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 5.000 (cinco mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o 

teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3 . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada, a pagar a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais 

ocasionados a reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito 

que originou a negativação, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000869-53.2019.8.11.0080 Polo Ativo: ALEX BORGES Polo 

Passivo: ENERGISA/MT Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde 

afirma a parte autora que é titular da unidade consumidora nº 1331981-9 e 

que no dia 06/11/2019, foi surpreendido com a interrupção do 

fornecimento de energia em seu imóvel, situação que teria lhe causado 

significativos transtornos. Alega que entrou em contato com a requerida 

para informar do ocorrido e solicitar o restabelecimento imediato do 

serviço, no entanto, apesar do inúmeros contato, a situação somente foi 

normalizada após decorridos seis dias. Em sede de contestação, afirma a 

reclamada que o autor não comprovou a oscilação de energia e de que 

não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado 

a unidade consumidora para estas datas. Pugnando pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Pois bem, em que pese as alegações da Reclamada, 

verifico que a suspensão de energia pelo período de 06 (seis) dias, 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de 

serviço essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz 

para os consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia 

esteve suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da 

responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de 

modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar 

comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do 

agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Registre-se que 

em casos como este, a Resolução 414/2010 da ANEEL prevê que a 

concessionária deve reestabelecer o fornecimento em 4 (quatro) horas, 

vejamos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos 

seguintes prazos, contados ininterruptamente: (...) III – 4 (quatro) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

urbana; Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição 

de prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus 

consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob 

pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. Neste 

contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura de energia 

anexa à inicial – evento 1.7), sendo aplicável os institutos da inversão do 

ônus da prova, e evidente que a ré manteve a afirmar que as alegações 

do autor são inverídicas, no entanto, não apresentou documento apto a 

comprovar a devida prestação do serviço. Ademais, é certo que é 

possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor 

inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária 

reclamada o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo 

longo periodo, porém, verifico que ré não presta um serviço adequedo nas 

localidades de dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as 

descritas na inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. 3. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, 

deve-se ponderar que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao 

cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de 

seu fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando 

superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu, a interrupção da energia pelo período de 06 (seis) dias 

consecutivos, reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua 

honra subjetiva atingida em decorrência das recorrentes falhas de 

prestação de serviço da reclamada, mormente ao se ponderar a 

quantidade e a essencialidade da energia elétrica no cotidiano humano, 

dissabores que, somados, denotam desrespeito ao consumidor, 

transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo prejuízo imaterial 

intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a própria 

jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EM E N T A RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA 

GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 
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DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Quanto ao pedido de dano material, este não foi 

fundamentado e tampouco demonstrado, de modo que merece a 

improcedência. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a(o) 

Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1000025-74.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

EDER BOLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE NEUZA WINKELMANN DE AVILA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000025-74.2017.8.11.0080 Polo Ativo: EDER BOLICO Polo 

Passivo: JANE NEUZA WINKELMANN DE AVILA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Em linhas 

iniciais, salienta-se que a inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

onde suscita o Reclamante, em suma, que teve sua esfera moral ofendida 

pois, a requerida o acusou de estar espionando sua sobrinha pela janela 

da casa. Em sede de contestação, afirma a requerida não causou danos à 

parte autora pois, o mesmo não descreve em que consistem os danos 

alegados, e que nem sequer teve seu nome dito pela requerida. Dispõe a 

Constituição Federal de 1988: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (grifo 

nosso) Conforme se verifica dos autos, a controvérsia versa sobre 

rumores de que a parte requerida teria espalhado boatos pela cidade de 

que o requerente estaria espionando sua sobrinha, ferindo dessa forma 

sua honra e boa fama, sem contudo juntar aos autos prova deste fato. 

Desse modo, não comprovada atitude ilícita ou difamatória da ré, não há 

como acolher os pedidos de danos morais. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000189-68.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON JUSTINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA OAB - GO44726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO EUGENIO DE ARANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000189-68.2019.8.11.0080 Requerente: WELSON JUSTINO DE 

OLIVEIRA Requerido: HELIO EUGENIO DE ARANTES Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 
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9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta 

lide, cujas cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-36.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Leila (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000034-36.2017.8.11.0080 Polo Ativo: CARLOS ANTONIO 

SOUSA MORAIS Polo Passivo: LEILA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu ver, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95, sem resolução do mérito. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-28.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON ASSIS FERREIRA JORGE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000418-28.2019.8.11.0080 Polo Ativo: MAICON ASSIS 

FERREIRA JORGE Polo Passivo: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de 

reclamação, no curso da qual sobreveio notícia da realização do 

pagamento da quantia executada (ID 22910770), satisfazendo-se, assim, 

a obrigação. Tendo isso em vista, deve ser jugado extinto o feito, nos 

termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil. 3. 

DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. Fica desconstituída 

eventual penhora existente. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-95.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIMAR DE MARIA ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA 63139278349 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA DE ACARI BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000420-95.2019.8.11.0080 Requerente: ALDIMAR DE MARIA 

ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA Requerido: MAYARA DE ACARI 

BARROS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

ação de cobrança, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, cujas cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 
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diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-80.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIMAR DE MARIA ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA 63139278349 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000421-80.2019.8.11.0080 Requerente: ALDIMAR DE MARIA 

ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA Requerido: TANIA MARIA DA COSTA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de ação de cobrança, e 

verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, cujas 

cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-13.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIMAR DE MARIA ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA 63139278349 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUISA SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000419-13.2019.8.11.0080 Requerente: ALDIMAR DE MARIA 

ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA Requerido: LUISA SANTOS DA SILVA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de ação de cobrança, e 

verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, cujas 

cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-70.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO PATRICK TAKAKI (REQUERENTE)

KELCIR TAKAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000120-70.2018.8.11.0080 Polo Ativo: KELCIR TAKAKI e 

ANGELO PATRICK TAKAKI Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Concluída a fase postulatória, 

verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento 

integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na 

espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de reclamação formulada 

por usuário de serviço de energia elétrica, cuja pretensão consiste na 

demora da instalação da unidade consumidora do programa “Luz Para 

Todos”, eis que até a presente data a Requerida não providenciou a sua 

instalação. De outro lado, a parte requerida sustenta que o programa “Luz 

para todos” foi prorrogado e que as instalações ocorrem gradativamente 

de acordo com cada região. Pois bem. É oportuno esclarecer que a 

Resolução da ANEEL nº 223/2003 regulamentou os procedimentos 

tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e 

adotando disposições diversas. Ademais, é importante frisar que o 

Programa “Luz para Todos” instituído pela Lei nº 10.438/02, é gerida pelas 

normas da ANEEL e do Ministério de Minas e Energia, de modo que não 

pode cabe o Poder Judiciário obrigar o Poder Executivo a realizar a 

implantação em período anterior ao estipulado no programa. Se a lei nº 

13.606/2018 prorrogou o prazo para implantação do programa “Luz para 

Todos”, não há como reconhecer o direito do autor que consiste na 

construção da rede de energia elétrica antes do prazo fixado. E a 

jurisprudência da Egrégia Turma Recursal Única de Mato Grosso é clara 

nesse sentido: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIOTURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

8010367-06.2015.8.11.0012Classe CNJ:460Origem:Juizado Especial Cível 

de Nova Xavantina/MT Recorrente(s): Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S.A. Recorrido(s): Heleno Galdino Da Silva Juiz Relator: Edson 

Dias Reis Data do Julgamento:27.11.2017EMENTARECURSO INOMINADO. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE 

RURAL. RESOLUÇÃO Nº 223/2003 DA ANEEL. PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO. DECRETO Nº 8.387/2014. IMPOSSIBILIDADE 

DE ANTECIPAÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. A Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os 

procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o 

atendimento e adotando disposições diversas. 2. Se o Decreto Nº 

8.387/2014 prorrogou o prazo para implantação do programa “Luz para 

Todos”, não há como reconhecer o direito do autor que consiste na 

construção da rede de energia elétrica antes do prazo fixado. (EDSON 

DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2017, Publicado no 

DJE 29/11/2017)” Portanto, não há como determinar que a empresa 

requerida realize a implantação do serviço de energia elétrica antes do 

prazo previsto no programa definido pelo Poder Executivo, sob pena de 

interferir na política pública definida. De toda sorte, verifico que foi 

facultado ao consumidor realizar a obra e posteriormente ter o valor 

despedindo ressarcido, o que não foi o caso dos autos. Essas premissas 

forçam reconhecer a improcedência dos pedidos. 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução 

de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-87.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINO PAULO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 8010154-87.2015.8.11.0080 Polo Ativo: OLIVINO PAULO 

CABRAL Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase postulatória, verifico que 

constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do 

mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie 

(art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 
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causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS, em que alega a parte 

autora que teve seu incluso aos Órgãos de Proteção ao Crédito, devida a 

uma suposta dívida de um contrato nº 201158286067900, no valor de R$ 

2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), contudo afirma que sua relação 

comercial com a requerido ficou resumida ao Termo Particular de 

Confissão de dívida e outras avenças celebrado em 14/05/2015. Aduz que 

embora estando adimplente com os débitos seu nome foi negativado. Em 

sede de contestação, alega que em 11/07/2011 celebrou um empréstimo 

pessoal, contrato nº 582860679, no valor de R$ 1.939,24 (um mil 

novecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), porém o 

reclamante não teria cumprido com a obrigação assumida. Que o acordo 

informado pela parte autora diz respeito a outro débito, previsto no 

contrato nº 5962422. Pois bem. Como asseverado, a parte autora alega na 

inicial inexistência de indébito, enquanto, de outro lado, a parte ré 

apresentou, na contestação, contratos devidamente assinados, além 

daqueles apresentados pela reclamante, configurando débitos diversos. 

Além do mais, o reclamante não trouxe aos autos comprovação do ato 

ilícito praticado pelo reclamando. Assim, verifico que foi devidamente 

comprovada a legalidade da dívida. Desta feita, estando comprovada a 

origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes, regular 

foram os descontados em sua conta bancária, sendo de rigor o não 

acolhimento do pleito indenizatório. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-31.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS TOMAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000185-31.2019.8.11.0080 Requerente: CARLOS TOMAS DE 

ASSIS Requerido: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos, etc. Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 

9.099/95. Fundamentação Concluída a fase postulatória, verifico que 

constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do 

mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie 

(art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de ação de reclamação em 

que a parte autora alega que ao adquirir uma motocicleta Honda, esta 

apresentava uma folga no guidom, o que teria ocasionado a quebra do 

quadro. Aduz que foi cobrado o valor de R$ 3.453,68 (três mil 

quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) a título 

de reparo, embora aquela ainda estivesse na garantia. Citada para 

comparecer na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de estar 

presente e não apresentou contestação. Assim, com fundamento no artigo 

20, da Lei 9.099/95, decreto à revelia da parte requerida, eis que, 

devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se no conserto de uma 

motocicleta, sendo que, dos autos é possível destacar que o reclamante 

procurou logo de início agência da reclamada para solucionar o problema, 

ocasião na qual funcionários da mesma puderam analisar a motocicleta, 

contudo não foi suficiente para evitar o prejuízo, e, além disso, ocorreu a 

confissão ficta decorrente da revelia, fatos que, aliados, resultam na 

responsabilidade da parte requerida. Ademais, de acordo com o 

enunciado nº 04 das Turmas Recursais de Mato Grosso, "aplica-se nos 

Juizados Especiais o princípio que contra o revel correm os prazos 

independentemente de intimação. E desnecessária a intimação da 

sentença ao réu revel." Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL 

DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR a parte 

requerida a restituir o bem móvel devidamente consertado, sem que seja 
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cobrado qualquer valor da parte requerente. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-05.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO LUIS WEISS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000189-05.2018.8.11.0080 Polo Ativo: ARNO LUIS WEISS Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, onde, em síntese, afirma a parte autora que adquiriu 

um veículo VW/SAVEIRO, efetuando o pagando de entrada no valor de R$ 

7.500 (sete mil e quinhentos reais) e financiado o valor restante de R$ 

17.922,50 (dezessete mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta 

centavos), a ser pago em 36 parcelas mensais. Aduz que efetuou a 

venda a terceiro, lhe entregando o carnê com as parcelas pagas e a 

vencer, assumindo este o pagamento das prestações. Contudo, passou a 

receber cobranças das parcelas seguintes, tendo seu nome protestado 

junto ao Tabelionato de Notas de Querência-MT, razão pela qual pagou 

algumas parcelas e renegociou o restante do débito. Que recebeu uma 

ligação do atual possuidor do veículo, cobrando uma procuração para 

transferir o veículo para seu nome, uma vez que havia efetuado o 

pagamento integral do carnê, conforme comprovantes anexados. Em sede 

de contestação, aduz a requerida que em consulta ao histórico do 

contrato não foi localizado informação ou solicitação de Transferência de 

dívida (TD), não tendo portanto responsabilidade em relação a acordos 

formalizados entre terceiros. Registre-se que, a parte autora juntou aos 

autos comprovante do adimplemento do débito, assim como contrato de 

renegociação, vez que acreditou na existência do débito, enquanto este 

encontra-se quitado conforme comprovantes anexados. Assim, a 

requerida não comprovou a inadimplência da autora, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, vez que não foi realizado o devido pagamento. Nesse contexto, 

não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, 

a requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço 

da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 5.000 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a parte 

requerida a pagar a quantia de R$ 22.481,98 (vinte e dois mil quatrocentos 

e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) à título de dano material 

ocasionados ao reclamante, devendo ser acrescida de juros moratório, na 

base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do 

efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 e 54 do STJ. b) CONDENAR, o 

reclamado, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco reais) à título de 

indenização por danos morais ocasionados ao reclamante, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-21.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Samuel Jose Leonel (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000035-21.2017.8.11.0080 Polo Ativo: JOÃO ALVES DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: SAMUEL JOSE LEONEL Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 
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tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de ação de 

reparação de danos materiais ocasionado por acidente de trânsito, em que 

afirma a parte autora que seguia pela rua dentro da velocidade permitida e 

compatível com o transito no momento, quando o reclamado, visivelmente 

embriagado, colidiu com seu veículo. Em sede de contestação, a requerida 

aduz que a parte autora trafegava à sua frente e foi passar por um 

quebra-molas, razão pela qual acabou por adentrar a faixa ao lado, não 

tendo espaço para passar, nem tempo para parar. O cerne da demanda 

reside na alegação de que a parte requerida teria dado causa ao acidente. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão existe a parte autora. Senão vejamos as narrativas 

constantes do Boletim de Ocorrência de Trânsito 2017.273977: “... 

deslocamos até o local onde constatamos o acidente, onde houve danos 

nos veículos conforme citado acima, escoriações leves no condutor da 

motocicleta, bem como verificamos que o Sr. Samuel apresentava visíveis 

sinais de embriaguez alcoólica. Diante do fato conduzimos o condutor da 

motocicleta até este pelotão, para a elaboração do presente boletim, uma 

vez que o mesmo estava dirigindo sob influência de álcool...” (grifo nosso) 

Pelo sistema legal probatório adotado no Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, 

reservado ao réu comprovação do fato extintivo, modificativo ou impeditivo 

do direito alegado, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I. Em outras 

palavras, tem o autor o ônus da ação, ou, na preciosa síntese de 

MOACYR AMARAL SANTOS, “ao autor cumprirá sempre provar os fatos 

constitutivos” (cf. Comentários ao Código de Processo Civil”, IV vol., 2ª 

edição, Rio de Janeiro, Forense, 1977, p. 33). Analisando as provas 

colacionadas aos autos, alegações da inicial, contestação e boletim de 

ocorrência, verifico a ocorrência de culpa por parte do requerido, vez que 

pilotava sobre a influência de álcool, não havendo dúvidas de que agiu 

com manifesta imprudência e negligência. O nexo de causalidade e a culpa 

do réu, portanto, são evidentes. Observa-se: “ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

VEÍCULO CONDUZIDO POR MOTORISTA EMBRIAGADO. INVASÃO DA 

CONTRAMÃO DIRECIONAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. 

DEVER DE INDENIZAR. – Resta configurado o dever de indenizar quando o 

condutor do veículo, em flagrante desrespeito à legislação de trânsito, sob 

influência de embriaguez, invade a contramão direcional e ocasiona a 

colisão dos veículos, gerando danos materiais e morais inequívocos. – O 

arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em 

atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, 

proporcionalmente ou grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem 

que descurar do sentido punitivo da condenação.” (TJ-MG – AC: 

10024110384039001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 

15/05/2014, Câmaras Cíveis 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/05/2014). (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL/CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EM 

AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA PRESUNÇÃO DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO ELIDIDA INVASÃO DE VIA 

PREFERENCIAL INOBSERVÂNCIA DA PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA 

COLISÃO CAUTELA DESATENDIDA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA 

DEVER DE REPARAR O DANO RECURSO NÃO PROVIDO SENTENÇA 

MANTIDA 1. Apelação cível em ação regressiva de cobrança. 2. O boletim 

de ocorrência de acidente de trânsito goza de presunção juris tantum de 

verdade dos atos jurídicos em geral, ou seja, em caso de ausência de 

prova robusta em sentido contrário, prevalecem como verdadeiras as 

informações nele contidas (RESP 4365/RS), que no caso é a de que o 

acidente foi ocasionado em virtude da atitude culposa do condutor 

apelante ao desobedecer a placa de parada obrigatória. 3. Age com culpa 

exclusiva o condutor que invade a via preferencial, tal como no caso em 

análise, entendimento que vai ao encontro da jurisprudência deste egrégio 

tribunal de justiça, merecendo destaque, ainda, a disposição inserta no art. 

44 do CTB, disciplinando a conduta dos motoristas de forma a garantir a 

passagem de pedestres e veículos que possuem o direito de preferência, 

como era o caso do veículo segurado, prudência desatendida na atitude 

do apelante. 4. Caracterização do nexo de causalidade ante a relação 

existente entre a conduta culposa do motorista apelante e os danos 

suportados pela seguradora apelada, tendo em vista que esta foi obrigada 

a reparar o prejuízo sofrido pelo segurado decorrente do acidente 

causado por aquele. 5. Apelação não provida. Sentença mantida in totum. 

(TJES AC 024040194128 2ª C.Cív. Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo 

Bourguignon J. 05.12.2006).” (grifo nosso) Portanto, demonstrada a 

responsabilidade do requerido de indenizar, passo ao exame dos pedidos 

formulados. 4. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento da quantia descrita na petição inicial, devendo ser 

acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento da parte requerida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-73.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE ROSA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HOHN (REQUERIDO)

VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000027-73.2019.8.11.0080 Requerente: ROSIANE ROSA 

GALVÃO Requerido: SERGIO HOHN e VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE 

SOUZA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

ação de cobrança, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, cujas cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 
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da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-81.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000117-81.2019.8.11.0080 Polo Ativo: VANESSA SANTOS DA 

SILVA Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita 

o Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito indevidamente nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 839,85 (oitocentos e 

trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), sendo que não conhece o 

débito e não se lembra em momento algum de ter possuído vínculo com a 

requerida. Em sede de contestação, aduz a requerida que a parte autora 

contraiu dívida e não honrou com o pagamento, sendo regular a inclusão 

de seu nome nos cadastros restritivos. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar que o débito ou o envio 

da notificação ao endereço da requerente. Nesse contexto, não há como 

acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida 

não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Com 

efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 5.000 (cinco mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o 

teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, o reclamado a pagar a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito 

que originou a negativação, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-24.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FRANCISCO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000761-24.2019.8.11.0080 Polo Ativo: WILLIAN FRANCISCO DE 

SOUZA Polo Passivo: LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu ver, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 
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de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95, 

sem resolução do mérito. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-78.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GOMES DE QUEIROZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000156-78.2019.8.11.0080 Polo Ativo: VERA LUCIA GOMES DE 

QUEIROZ FERREIRA Polo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e morais, no curso da qual sobreveio notícia da realização 

do pagamento da quantia executada (ID 26505867), satisfazendo-se, 

assim, a obrigação. Tendo isso em vista, deve ser jugado extinto o feito, 

nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil. 3. 

DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. Fica desconstituída 

eventual penhora existente. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-16.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NITIELI LARISSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000768-16.2019.8.11.0080 Polo Ativo: NITIELI LARISSA DE 

SOUZA Polo Passivo: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu ver, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez que 

deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua 

ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo 

réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95, sem resolução do mérito. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-88.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE ROSA GALVAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA (REQUERIDO)

SERGIO HOHN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000026-88.2019.8.11.0080 Requerente: ROSIANE ROSA 

GALVAO Requerido: SERGIO HOHN e VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE 

SOUZA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

ação de cobrança, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, cujas cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 
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direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000061-19.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO RIBEIRO MARIANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON GLACER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000061-19.2017.8.11.0080 Requerente: GILDO RIBEIRO 

MARIANI Requerido: MARLON GLACER DE OLIVEIRA Vistos, etc. Relatório 

Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Concluída 

a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes 

para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual 

produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a 

questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos 

autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial em que a parte autora requer a 

procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento do valor descrito na inicial, consoante documentação juntada 

aos autos. Citada para comparecer na audiência de conciliação, a parte 

requerida deixou de estar presente e não apresentou contestação. Assim, 

com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte 

requerida, eis que, devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à 

sessão de conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova 

documental inequívoca, na qual a parte requerente apresenta nota 

promissória devidamente assinada, conferindo desta forma segurança ao 

Juízo de que o valor não foi pago no período indicado na inicial e, além 

disso, ocorreu a confissão ficta decorrente da revelia, fatos que, aliados, 

resultam na responsabilidade da parte requerida. Com relação ao termo 

inicial para incidência das correções, juros e correção monetária, tenho 

que deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que o 

débito deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, 

sobreleva consignar que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da 

moeda, sendo o próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo 

anota Theotônio Negrão, a correção monetária não constitui parcela que 

se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder 

aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão 

numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com 

correção monetária não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, 

em forma atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ademais, de 

acordo com o enunciado nº 04 das Turmas Recursais de Mato Grosso, 

"aplica-se nos Juizados Especiais o princípio que contra o revel correm os 

prazos independentemente de intimação. E desnecessária a intimação da 

sentença ao réu revel." Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento da quantia descrita na petição inicial, devendo ser acrescida 

de juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC, ambos desde o inadimplemento da parte requerida. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000072-77.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY LUIZ DE MATIAS HASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000072-77.2019.8.11.0080 Polo Ativo: SIDNEY LUIZ DE MATIAS 

HASS Polo Passivo: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c danos morais, no curso da qual sobreveio notícia da realização do 

pagamento da quantia executada (ID 26320165), satisfazendo-se, assim, 

a obrigação. Tendo isso em vista, deve ser jugado extinto o feito, nos 

termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil. 3. 

DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. Fica desconstituída 

eventual penhora existente. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 
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presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-10.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MARIA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000846-10.2019.8.11.0080 Polo Ativo: BIANCA MARIA 

FERNANDES DA SILVA Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu ver, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95, 

sem resolução do mérito. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-20.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. C. (REQUERENTES)

A. F. D. S. (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT6.883-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O PATRONO DA PARTE REQUERENTE do inteiro teor da sentença 

homologatória id. 28066821, vinculada ao expediente. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 18 de março de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-72.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM OAB - MT26201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000855-72.2019.8.11.0079 Polo Ativo: MANOEL MESSIAS DA 

SILVA Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase postulatória, verifico que 

constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do 

mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie 

(art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 
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deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de Ação de Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais, em que alega a parte autora 

que recebia seu benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

junto ao banco reclamado, todavia, por dificuldades de atendimento, teria 

migrado para Cooperativa Sicredi. Aduz que, antes da mudança, foram 

feitos dois empréstimos junto ao banco reclamado e uma negociação 

quanto as parcelas restantes do empréstimo, contudo, mesmo estando 

adimplente com os débitos, o reclamado teria continuado descontando o 

mesmo montante do seu benefício. Em sede de contestação, a reclamante 

alega que os Instrumentos Particulares de Confissão de Dívidas anexados 

aos autos pelo reclamante, dizem respeito a outros débitos, a contratos 

diversos dos discutidos nestes autos, alguns referentes ao Cartão de 

Crédito ou Conta Cartão, outros a contratos. Pois bem. Como asseverado, 

a parte autora alega na inicial repetição de indébito, enquanto, de outro 

lado, a parte ré apresentou, na contestação, contratos devidamente 

assinados, além daqueles apresentados pela reclamante, configurando 

débitos diversos. Além do mais, o reclamante não trouxe aos autos 

comprovação do ato ilícito praticado pelo reclamando. Assim, verifico que 

foi devidamente comprovada a legalidade da dívida. Desta feita, estando 

comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as 

partes, regular foram os descontados em sua conta bancária, sendo de 

rigor o não acolhimento do pleito indenizatório. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA 

TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-04.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI SOARES DICKMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 8010151-04.2016.8.11.0079 Polo Ativo: NELSI SOARES 

DICKMANN Polo Passivo: BANCO PAN Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde 

suscita o Reclamante, em suma, que a partir de fevereiro de 2014 foram 

iniciados descontos em seu contracheque, valores indevidos de cartão de 

crédito que nunca foram feitos ou adquiridos, tratando-se de fraudes 

praticadas utilizando seus dados pessoais. Em sede de contestação, 

afirma a requerida que a parte requerente contratou cartão de crédito 

consignado, mediante convênio para consignação em folha de pagamento, 

tendo utilizado o cartão, realizando diversos telesaques, contudo, sem 

juntar qualquer contrato assinado aos autos. Alega que o atendimento das 

exigências sistêmicas cravas pelo órgão regulador confere às Telas SAC 

presunção de veracidade e, portanto, merecem ser utilizadas como meio 

de provas a corroborarem o entendimento delineado. A empresa 

Reclamada junta aos autos TELA SISTÊMICA a comprovar suposta relação 

jurídica, porém, sem produzir qualquer prova bilateral, como contrato 

assinado pela parte autora, ou gravação telefônica com registro de 

protocolo, a justificar a cobrança ocorrida. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

Consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Nesse 

sentido: APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 

AUTORA NOS ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE 

PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA 

SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS 

JUROS – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais 

deve levar em conta as circunstancias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. O início dos juros de mora em condenação por danos 

morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento 

danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do recurso e com o 

trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da 

verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do CPC. (TJMT, N.U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Assim, 

diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser 

declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos. E 

reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevido os 

descontos aplicados. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do 

serviço da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 
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em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. O 

caso dos autos afigura-se com a repetição indébita, na qual aquele que 

cobra indevidamente deve restituir o valor em dobro do que fora cobrado. 

No caso concreto a requerente vem tendo descontos até o presente 

momento, valor esse que deve lhe ser restituído em dobro, por força do 

artigo 876 do Código Civil. Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar 

que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só 

tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das 

partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, 

ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, 

compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o 

ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso 

em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 5.000 (cinco mil reais). 3 . 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a parte 

requerida ao pagamento do dobro da quantia já descontada, devendo ser 

acrescida de juros moratório, na base de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 e 

54 do STJ. b) CONDENAR, a reclamada, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a 

reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Ribeirão Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-62.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE MATOS E SILVA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE MATOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO(A))

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR OAB - MT23344/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS OAB - MT24641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adilson Luiz Esteves Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000209-62.2019.8.11.0079 Polo Ativo: MARCIO DE MATOS E 

SILVA e MARCOS ANTONIO DE MATOS SILVA Polo Passivo: ADILSON 

LUIZ ESTEVES SILVA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS, na qual a parte autora alega que teria contratado os serviços 

do requerido para que este promovesse ação judicial competente para 

reabilitação em plano de saúde do exército. Aduz que o requerido não 

ajuizou a ação, e foram pagos antecipadamente o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Em sede de contestação, aduz o requerido que a autora 

não apresentou toda documentação exigida para a propositura da ação. 

Que lhe cobrou o preço da Tabela da OAB, a qual pagou uma entrada de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirma ainda que, não são verdadeiras as 

alegações de que não atendia as ligações da autora e que sempre lhe 

informava que não haveria como ajuizar a ação sem os documentos 

exigidos. Pois bem. A responsabilidade civil subjetiva do advogado, por 

inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração 

de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu 

cliente, a teor do art. 32 do Estatuto da OAB. O conjunto probatório 

corrobora a veracidade das alegações da parte autora, vez que até o 

presente momento o requerido não ajuizou a ação competente. Da análise 

dos andamentos dos autos no site do tribunal de justiça do estado de Mato 

Grosso, constata-se que as últimas movimentações foram realizadas na 

década de 90. Colhe-se o entendimento jurisprudencial: REPARAÇÃO 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO NÃO 

AJUIZADA PELA ADVOGADA CONTRATADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO 

INTEGRAL DO VALOR ADIMPLIDO PELA AUTORA. DANO MORAL 

INOCORRENTE. DESACERTO CONTRATUAL QUE SOMENTE CONFIGURA O 

DANO MORAL EM CASOS EXCEPCIONAIS. 1. Situação em que a parte 

autora contratou a ré para ajuizamento de ação de divórcio, adiantando o 

valor de R$ 2.000,00 a título de honorários, sem que a ação tenha sido 

interposta. 2. Tendo havido descumprimento contratual pela ré, porquanto 

não ajuizou a ação para qual foi contratada, deverá ressarcir à autora o 

valor recebido. 3. Nos termos do Enunciado nº 5 do Encontro dos Juizados 

Especiais Cíveis do Estado, de maio de 2005, realizado em Gramado: “O 

descumprimento ou a má execução dos contratos só gera danos morais 

de forma excepcional, quando violarem direitos da personalidade”. 4. 

Portanto, não prospera o recurso do autor em relação ao dano moral 

postulado, porquanto correta a decisão de origem. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005577101, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 01/10/2015). 

Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo 

(dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e 

entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do 

mesmo. Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o 

arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a 

extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de 

modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser 

observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e 

pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da 

prática de futuros atos semelhantes. No caso em tela, devido a desídia em 

propor a ação competente a autora passou a arcar com os custos da sua 

saúde, vez que até o momento de seu falecimento não conseguiu reverter 

a decisão de suspensão. Nesse sentido, no caso em comento, 

observados todos os fatores supramencionados bem como as 

circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 5.000 (cinco mil reais). 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) CONDENAR, o reclamado ao pagamento do valor de R$ 

4.000 (quatro mil reais), a título de danos materiais, com juros legais a 

partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). b) 

CONDENAR, o reclamado, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 955 de 1019



evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença (362 STJ). Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Ribeirão Cascalheira-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-09.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MACIEL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000036-09.2017.8.11.0079 Polo Ativo: JUAREZ MACIEL DE 

LIMA Polo Passivo: ENERGISA/MT Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de ação de reclamação, onde afirma a parte autora 

que alugou um imóvel para a empresa A GONÇALVES PEREIRA-ME, 

contudo, esta não teria pago os débitos referentes ao serviço de energia 

elétrica, ocasionando a interrupção do serviço. Alega ainda que formalizou 

pedido de transferência de titularidade para seu nome (pessoa física), o 

qual foi negado. Em sede de contestação, a requerida aduz que a parte 

autora desenvolve a mesma atividade e está estabelecida no mesmo 

endereço do locatário, configurando sucessão comercial e portanto, 

responsabilidade perante os débitos em questão. Pois bem. Segundo a 

Resolução 456/2000 da ANEEL, salvo no caso de sucessão comercial, “A 

concessionária não poderá condicionar a ligação da unidade consumidora 

ao pagamento de débito que não seja decorrente de fato originado pela 

prestação de serviço público de energia elétrica ou não autorizado pelo 

consumidor, no mesmo ou em outro local de sua área de concessão” (art. 

4º, § único). A configuração da sucessão comercial opera-se pela 

aquisição do estabelecimento comercial ou do fundo de comércio e da 

continuidade das atividades exploradas. Não comprovada a sucessão 

comercial, é ilegal a conduta da concessionária de serviço público que 

condiciona o fornecimento de energia elétrica ao adimplemento de débitos 

pendentes em nome do antigo locatário do imóvel. Nesse caso, a 

responsabilidade pelo pagamento não pode ser atribuída à pessoa jurídica 

que ainda não havia se instalado no local. O pagamento das tarifas de 

energia elétrica não constitui obrigação propter rem, sendo de 

responsabilidade daquele que usufrui o serviço prestado. Jurisprudência 

nesse sentido: FAZENDA PÚBLICA. CEB. DÉBITO REFERENTE AO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA 

ASSINADO PELO ARRENDATÁRIO. SUCESSÃO COMERCIAL. NÃO 

COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA 

DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. As despesas advindas de serviço de fornecimento de 

energia elétrica consubstanciam obrigações de natureza pessoal, que se 

constituem em face do beneficiário do serviço, ocupante do imóvel 

designado como unidade consumidora, razão pela qual este é o 

responsável pelo adimplemento da contraprestação devida à companhia. 

Precedente do STJ. 2. Nessa quadra, é indevida a interrupção do 

fornecimento de energia no imóvel da autora, bem como sua 

responsabilização por débito pretérito, objeto de confissão de dívida 

assinada pelo arrendatário (fls. 30/31) que ocupava a unidade imobiliária e 

usufruiu do serviço prestado no período em que geradas as despesas. 3. 

O art. 128, §1º da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, impõe a 

cumulação de requisitos para determinar a responsabilidade do sucessor 

da unidade consumidora por débitos pendentes em nome de terceiros. 

Inexistindo prova da alegada sucessão e do preenchimento dos requisitos 

elencados no citado ato normativo, mostra-se indevida a interrupção do 

serviço e a imputação dos débitos a outro responsável. 4. Assim, não 

comprovada, pela recorrente, a aquisição, por parte de pessoa jurídica, de 

fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, 

escorreita a sentença ao proclamar a ausência de responsabilidade da 

proprietária do imóvel pelos débitos pretéritos, confessados pelo anterior 

ocupante da unidade consumidora. 5. Apelo conhecido e desprovido. 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 6. Condenada a 

recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, ex vi do artigo 55 da lei 9.099/95. (TJ-DF – ACJ: 

20130111889212 DF 0188921-17.2013.8.07.0001, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data da Publicação: 

Publicado no DJE: 05/08/2014. Pág.: 418) (grifo nosso) AGRAVO 

REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÉBITO 

GERADO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO 

PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AD CAUSAM DA EMPRESA-LOCADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

SUCESSÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO NOVA. I. Em 

respeito às características das obrigações originadas de consumo de 

energia, de caráter pessoal, e não propter rem, sendo esta dependente de 

contrato entre as partes, de um lado fornecedora e, de outro, o usuário, 

não se afigura viável a responsabilização da empresa locadora pelo 

pagamento do débito reclamado, pois este é de responsabilidade de 

terceiro/locatário, que efetivamente usufruiu do serviço prestado. Há 

sucessão comercial de empresas se, dos indícios e circunstâncias da lide, 

restarem configurados os requisitos, tais como a transferência de parcela 

do patrimônio, extinção da empresa cindida e mesmo local do ponto 

comercial, tornando-se, a sucessora responsável pelas obrigações da 

sucedida. Ausente tais requisitos, não há falar em sucessão. II... III. 

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJGO, APELACAO 

CIVEL 69445-47.2008.8.09.0019, Rel. DR (A). DELINTRO BELO DE 

ALMEIDA FILHO, 5A CÂMARA CIVEL, julgado em 29/05/2014, DJe 1557 de 

05/06/2014) (grifo nosso) Nesta senda, como o pedido de transferência 

de titularidade será para o nome de pessoa física, proprietário do imóvel, 

não há que se falar em responsabilidade por parte do reclamante. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para que restabeleça a prestação de 

serviço de energia elétrica, bem como que seja efetuada a transferência 

de titularidade para o nome do reclamante. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão 

Cascalheira-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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ISAFAS BALKE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA LEAO OAB - MT0017068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000600-17.2019.8.11.0079 Polo Ativo: ISAFAS BALKE GOMES 

Polo Passivo: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde 

pugna a parte autora pela devolução de valores pagos em contrato de 

financiamento realizado. Destarte, toda petição inicial, deve indicar 

precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, inciso V, do 

CPC), o qual representa o valor econômico da pretensão formulada 

conforme os critérios estabelecidos no art. 292 CPC. Assim, nos termos 

do artigo 292, inciso II, do CPC, “na ação em que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou rescisão de ato jurídico”, o valor da causa corresponderá ao 

valor da pretensão resistida. Ainda, nos termos do inciso VI do mesmo 

dispositivo, “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles” No caso em questão, 

nota-se que a parte promovente postula a rescisão de contrato de 

financiamento de bem móvel com preço médio de R$ 155.935,05 (cento e 

cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e cinco centavos). 

Outrossim, pleiteia a indenização por danos morais no valor de R$ 

24.950,00 (vinte e quatro mil novecentos e cinquenta reais), no entanto, 

atribui ao valor da causa à quantia de R$ 36.518,00 (trinta e seis mil 

quinhentos e dezoito reais). Portanto, não coincidindo o valor da causa 

com a pretensão econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, 

§ 3º, do CPC, o valor da causa deve ser retificado para a quantia de R$ 

180.885,05 (cento e oitenta mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco 

centavos). Com efeito, é visível a incompetência deste juízo ante a 

superação do valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Pacifico é o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. 

CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO 

CONTRATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SUPERAÇÃO DO 

VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

SENTENÇA ANULADA. Conforme dispõe o artigo 292, II, do CPC, o valor da 

causa deve corresponder ao do contrato quando debater a existência, 

validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico. Isso 

porque, na hipótese de procedência da pretensão, a parte autora se libera 

de obrigação atrelada ao contrato, sendo este o proveito econômico 

discutido. No caso em comento, o valor do contrato (#1) supera a alçada 

dos juizados especiais, impondo-se, portanto, a cassação da sentença 

proferida, para extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a 

incompetência absoluta do juízo, visando que a demanda seja apreciada 

pelo Juízo comum. Recurso conhecido e provido para, acolhendo a 

preliminar de incompetência em razão do valor da causa, cassar a 

sentença proferida e encaminhar o feito ao Juízo comum. (TJ-AP - RI: 

00134051820188030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 

Data de Julgamento: 14/02/2019, Turma recursal) RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Se desde logo 

é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido 

na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa 

quantia. Precedentes. 3. De acordo com a iterativa jurisprudência desta 

Corte, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de 

danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua 

quantificação, ele deve integrar o valor da causa. 4. O Código de 

Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações 

indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor 

pretendido. 5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado 

com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos 

pedidos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698665 

SP 2014/0048451-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 30/04/2018) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 3º, 

inciso I, c/c art. 15 ambos da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO sem análise de mérito, nos termos dos artigos 3º, inciso I, c/c 

art. 15 ambos da lei nº 9.099/95, ante a superação do valor de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-06.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alvani Martins da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000021-06.2018.8.11.0079 Polo Ativo: PAULO HENRIQUE 

FRANCA Polo Passivo: ALVANI MARTINS DA SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de ação de 

reparação de danos materiais ocasionado por acidente de trânsito, em que 

afirma a parte autora que no dia 03/02/2016 envolveu-se em acidente na 

estrada vicinal que dá acesso ao assentamento Santa Rita, ocasionando 

prejuízo em seu veículo no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Em 

sede de contestação, a requerida aduz que ao ver o veículo vindo em sua 

direção, tentou, sem sucesso livrar-se da colisão, contudo esta foi 
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inevitável, devido à pouca visibilidade decorrente da curva. O cerne da 

demanda reside na alegação de que a parte requerida teria dado causa ao 

acidente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste às partes. Com efeito, os 

documentos acostados pela Autora, demonstram culpa concorrente. 

Senão vejamos as narrativas constantes do Boletim de Ocorrência de 

Trânsito 2017.273977: “... Sendo que ao se cruzarem na estrada não foi 

possível sair para o lado da pista devido as condições da mesma 

causando assim a colisão entre os veículos...” (grifei e negritei). E a culpa 

recíproca está explicitada no Curso Didático de Direito Civil, Elpídio 

Donizetti/Felipe Quintella, 2ª Edição, Editora Atlas/2013, pág. 344: “Quanto 

à inexecução culposa, pode se caracterizar tanto pelo não cumprimento 

quanto pelo cumprimento imperfeito. Ou seja, há desrespeito a alguma das 

circunstâncias ajustadas acerca do pagamento (...).” Ademais, sobre o 

assunto, o entendimento é pacífico na Turma Recursal Única de Mato 

Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0011032-47.2013.811.0007 (8011032-81.2013.811.0015) Juizado Especial 

Cível de Sinop/MT Recorrente: Davi Duarte Bonassi Recorrido: Anderson 

Fidelis de Lima EMENTA RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de 

cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos, em 

concurso com as alegações das partes, são suficientes para o deslinde 

da controvérsia. Comprovado nos autos que o acidente de trânsito foi 

ocasionado por falta de cautela de ambas as partes, cada qual deverá 

arcar com seus próprios prejuízos. (grifo nosso)” Analisando as provas 

colacionadas aos autos, alegações da inicial e contestação, fotos, boletim 

de ocorrência, bem como as imagens juntadas pela parte Autora, onde 

visualiza-se o local do acidente, verifico a ocorrência de culpa recíproca 

das partes pelo acidente ocorrido. A situação narrada pelas partes, não 

permite a culpabilidade integral de nenhuma das partes, mas sim, que cada 

parte tem sua culpa pelo ocorrido. Convenço-me, portanto, de que ambos 

os condutores agiram com imprudência, pois deixaram de adotar o cuidado 

devido, legalmente indispensável quando se conduz veículo automotor em 

via pública. Art. 28 da Lei 9.503/97: “O condutor deverá, a todo momento, 

ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito.” Verifico, portanto, culpa 

concorrente, não havendo outra alternativa senão fixar a indenização, 

sopesando a culpa da parte autora, em confronto com a culpa da 

reclamada: Art. 945 do C.C.: “Se a vítima tiver concorrido culposamente 

para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a 

gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.” Entendo 

que ambos os condutores agiram com igual grau de culpa e que a atenção 

devida de cada um deles, em particular, seria suficiente para evitar o 

sinistro. Por conseguinte, os danos causados ao veículo do requerido 

foram suportados pelo seguro, enquanto que o reclamante permanece 

com prejuízo material avaliado em R$ 11.000,00 (onze mil reais), dessa 

maneira, a indenização é devida pela metade da importância apontada pela 

parte reclamante. “Tendo ambas as partes concorrido para o evento 

danoso, a responsabilidade deve ser dividida.” (RT 567/104) “Quando há 

culpa concorrente, responde cada uma das partes pela metade dos danos 

suportados pela outra parte. Não tendo o réu promovido demanda de 

cobrança dos danos que sofreu, não podem eles ser considerados na 

ação movida pelo autor.” ( RT 572/109) “Reconhecida a culpa concorrente, 

o montante da indenização deve ser reduzido à metade” (RT 575/136). 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor correspondente à metade da importância apontada, com juros de 1% 

ao mês e correção monetária, a partir da data do sinistro, e assim o faço 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira-MT (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-86.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FRANCISCO DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Joni Ronald Linauer (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA KARULINY ALVES OAB - MT0020264A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000005-86.2017.8.11.0079 Polo Ativo: RONALDO FRANCISCO 

DOURADO Polo Passivo: JONI RONALD LINAUER Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Antes de adentrar no 

mérito, necessário analisar as causas preliminares do presente processo. 

Consoante os artigos 17 e 18 do CPC: Art.17. Para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade. Art.18. Ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, no qual a parte autora alega 

ser credor do cheque nº 002081, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

de titularidade do reclamado. Destarte, nos termos do artigo 17 da Lei nº 

7.357/85, que dispõe sobre o cheque, contata-se que este “é pagável a 

pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa “à ordem”, é 

transmissível por via de endosso”. Ainda, de acordo com o artigo 19 desta 

mesma legis, “o endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de 

alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes 

especiais”. Nesse contexto, é ilegítimo o portador do cheque para ajuizar 

ação de execução se esse está nominal a terceiro e não há comprovação 

de endosso. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. TÍTULO NOMINAL A TERCEIRA 

PESSOA. AUSÊNCIA DE CADEIA DE ENDOSSO REGULAR. O ENDOSSO 

NÃO SE PRESUME E DEVE SER COMPROVADO NOS AUTOS. 

ASSINATURAS CONSTANTES NO VERSO DA CÁRTULA, NÃO 

IDENTIFICADAS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SENTENÇA CONFIRMADA. Ainda que seja possível a circulação do 

cheque, mediante endosso, a legitimidade ativa do portador se vincula à 

regularidade da cadeia dos endossos. Se o cheque foi emitido de forma 

nominal e não está satisfatoriamente comprovado o endosso ao autor, 

configura-se a ilegitimidade ativa para ajuizamento da presente ação, 

mostrando-se correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ademais, no caso concreto, inexiste 

demonstração de que uma das assinaturas existentes no verso do 

cheque pertença a terceira pessoa a quem foi emitido nominalmente o 

título. Neste caso, ainda que seja a ré revel, era ônus do autor comprovar 

a regularidade do endosso a justificar sua legitimidade. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008082489 RS, Relator: Alexandre 

de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/05/2019) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. 

CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE 

ENDOSSO. ASSINATURA APOSTA NO VERSO NÃO CORRESPONDE À 

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO DO CHEQUE. ILEGITIMIDADE DO 

PORTADOR QUANTO AOS CHEQUES QUE SE ENCONTRAM NESSA 

SITUAÇÃO. O PORTADOR DE CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO, NÃO 

TRANSMITIDO VIA ENDOSSO, NÃO DETÉM LEGITIMIDADE PARA A 

EXECUÇÃO DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 

001729247201481600140 PR 0017292-47.2014.8.16.0014/0 (Acórdão), 

Relator: Vinícius de Mattos Magalhães, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 23/07/2015) No caso dos autos, a 

parte credora instruiu a ação executiva com um cheque no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), emitido pelo devedor, o qual está nominado a 

Washington G. de Almeida, conforme cópia do cheque anexado. 

Analisando o mencionado cheque, verifica-se que não há endosso 

realizado em nome do requerente, ao menos não de forma legível, vez que 

constam nomes de terceiros estranhos ao processo, sendo ônus do autor 

comprovar a regularidade do endosso a justificar sua legitimidade (art. 

373, I, CPC). Portanto, configura-se a carência de ação da parte credora, 

em razão da ilegitimidade ativa para propor ação de execução com 

fundamento no título executivo o qual não comprova a assinatura no 

endossante. A extinção do processo, sem resolução do mérito, é a medida 

que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, RECONHEÇO a 

ilegitimidade ativa da parte autora, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE 

FEITO, sem analise de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 
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9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-57.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

Guilherme da Costa Lima (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Dina Brito da Costa (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000080-57.2019.8.11.0079 Polo Ativo: GUILHERME DA COSTA 

LIMA Polo Passivo: MARIA DINA BRITO DA COSTA Vistos, etc. Relatório 

Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No 

presente caso, o requerente alega que a requerida adquiriu junto a sua 

loja algumas mercadorias, com prazo de 30 dias para quitação do débito, 

contudo esta não teria efetuado o pagamento até a presente data. Em 

sede de contestação, o requerido alegou que não fez aquisição de 

nenhum dos produtos especificados nas notas de pedidos, sendo que em 

nenhuma das notas apresentadas consta devidamente assinada por esta. 

As que não constam em branco, foram assinaladas por terceiros sem 

qualquer autorização por parte da reclamada. Sendo assim, diante da 

versão apresentada pelo requerido, impugnando especificamente os fatos 

alegados, inegável que recaía sobre o autor, a princípio, o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito. Explico. Ônus de provar: a palavra 

vem do latim, ónus, que significa cargo, fardo, peso, gravame. Não existe 

obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não 

atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição 

para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e 

na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte. Segundo a regra 

estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem 

afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor 

precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na 

inicial como ensejador de seu direito (Código de Processo Civil Comentado, 

Nelson NeryJúnior e Rosa Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, 

páginas 614/615). E o demandante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, enquanto que não há prova nos autos do alegado pela 

parte autora. Ou seja, não há substrato fático-probatório contido nos 

autos para analisar o pedido autoral, sendo de rigor a improcedência dos 

pedidos. Sendo assim, não restando comprovado nos autos os fatos 

constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo 

Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se 

impõe. Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão 

Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010094-83.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOUSA TIMO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO OAB - MT20480/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 8010094-83.2016.8.11.0079 Requerente: PATRICIA SOUSA TIMO 

GOMES Requerido: OI S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

Rejeito as preliminares arguidas, vez que não verificados os seus 

requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, onde, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 959 de 1019



síntese, afirma a parte autora que é cliente da reclamada e que possui o 

plano “Oi Velox”, serviço de banda larga internet ilimitada. Ressalta que 

desde o início da implantação deste plano, não conseguiu acessar a 

internet, pois o técnico nunca foi até o local para adequar seu plano, 

mesmo após diversas ligações para reclamar que o serviço de internet 

não estaria sendo prestado como acordado via telefone, conforme 

números de protocolo em anexo. Desta forma estaria sofrendo danos de 

ordem moral, em razão da falha na prestação de serviço da ré. Assim 

pleiteia a devolução do valor pago indevidamente, bem como, indenização 

por danos morais. Em sede de contestação a reclamada impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial e aduz que a parte autora não 

comprovou suas alegações. Afirma que buscou sempre a melhor 

prestação do serviço e que todas as solicitações de reparo foram 

atendidas e cumpridas pela empresa. Pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida 

afirme que não violou nenhum direito da parte requerente, denota-se dos 

autos que, de fato, houve falha na prestação do serviço da parte 

reclamada. Isso porque, conforme se verifica dos protocolos acostados, a 

reclamante tentou por diversas vezes resolver o problema, porém, o 

serviço continuava ineficiente. Razão pela qual, entendo estar 

caracterizada a falha na prestação do serviço. Nesse contexto, não há 

como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a 

requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço 

da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. 

Destarte, entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que a má 

prestação do serviço, geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, 

uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida. Assim, tal conduta merece a devida 

responsabilização. (art. 6º, VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 5.000 (cinco mil reais). Quanto ao pedido de repetição de 

indébito, entendo este ser cabível tendo em vista a não prestação do 

serviço, enquanto cobrava mensalmente os valores. Assim, o pedido de 

dano material merece a procedência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada OI S/A, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

PATRICIA SOUSA TIMO GOMES valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ). b) CONDENAR, a Reclamada OI S/A, a pagar o dobro 

da quantia já descontada, com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Ribeirão 

Cascalheira-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000901-61.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PEREIRA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSIVAN DA SILVA GUEDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000901-61.2019.8.11.0079 Polo Ativo: TATIANA PEREIRA DA 

CONCEIÇÃO Polo Passivo: CLEUSIVAN DA SILVA GUEDES Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, no 

curso da qual sobreveio notícia da realização do pagamento da quantia 

executada (ID 26454058), satisfazendo-se, assim, a obrigação. Tendo 

isso em vista, deve ser jugado extinto o feito, nos termos do inciso II do 

artigo 924 do Código de Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, 

SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, II do CPC. Fica desconstituída eventual penhora existente. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-04.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DE SOUZA ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO ANTUNES FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ALVES ANTUNES OAB - GO50947 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000575-04.2019.8.11.0079 Polo Ativo: CLEIDE APARECIDA DE 

SOUZA ROSARIO Polo Passivo: ARLINDO ANTUNES FILHO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de ação de 

reparação de danos materiais ocasionado por acidente de trânsito, em que 

afirma a parte autora que seguia pela Avenida Padre João Bosco quando 

ao realizar a conversão a direita para adentrar a garagem de sua 

residência foi surpreendida pela motocicleta que colidiu na lateral de seu 

veículo, causando avarias de média monta. Em sede de contestação, a 

requerida aduz que a parte contrária fez a conversão a direita sem o 

devido cuidado de sinalizar com antecedência e não se aproximar do lado 

direito, ocasionando o acidente. O cerne da demanda reside na alegação 

de que a parte requerida teria dado causa ao acidente. Em análise aos 
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elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste às partes. Com efeito, os documentos acostados pela 

Autora, demonstram culpa concorrente. Senão vejamos as narrativas 

constantes do Boletim de Ocorrência de Trânsito 2017.273977: “... 

Conforme relato da condutora do veículo Toyota Hillux, ambos seguiam no 

mesmo sentido pela avenida, quando a mesma sinalizou para adentrar na 

garagem de sua residência, e que o condutor da motocicleta tentou 

ultrapassar pela direita, sendo que a mesma não conseguiu ver a 

motocicleta se aproximando, vindo a abarroar na lateral de sua 

caminhonete...” E a culpa recíproca está explicitada no Curso Didático de 

Direito Civil, Elpídio Donizetti/Felipe Quintella, 2ª Edição, Editora Atlas/2013, 

pág. 344: “Quanto à inexecução culposa, pode se caracterizar tanto pelo 

não cumprimento quanto pelo cumprimento imperfeito. Ou seja, há 

desrespeito a alguma das circunstâncias ajustadas acerca do pagamento 

(...).” Ademais, sobre o assunto, o entendimento é pacífico na Turma 

Recursal Única de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso 

Cível Nº 0011032-47.2013.811.0007 (8011032-81.2013.811.0015) Juizado 

Especial Cível de Sinop/MT Recorrente: Davi Duarte Bonassi Recorrido: 

Anderson Fidelis de Lima EMENTA RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de 

cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos, em 

concurso com as alegações das partes, são suficientes para o deslinde 

da controvérsia. Comprovado nos autos que o acidente de trânsito foi 

ocasionado por falta de cautela de ambas as partes, cada qual deverá 

arcar com seus próprios prejuízos. (grifo nosso)” Analisando as provas 

colacionadas aos autos, alegações da inicial e contestação, fotos, boletim 

de ocorrência, bem como as imagens juntadas pela parte Autora, onde 

visualiza-se o local do acidente, verifico a ocorrência de culpa recíproca 

das partes pelo acidente ocorrido. A situação narrada pelas partes, não 

permite a culpabilidade integral de nenhuma das partes, mas sim, que cada 

parte tem sua culpa pelo ocorrido. Convenço-me, portanto, de que ambos 

os condutores agiram com imprudência, pois deixaram de adotar o cuidado 

devido, legalmente indispensável quando se conduz veículo automotor em 

via pública. Art. 28 da Lei 9.503/97: “O condutor deverá, a todo momento, 

ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito.” Verifico, portanto, culpa 

concorrente, não havendo outra alternativa senão fixar a indenização, 

sopesando a culpa da parte autora, em confronto com a culpa da 

reclamada: Art. 945 do C.C.: “Se a vítima tiver concorrido culposamente 

para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a 

gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.” Entendo 

que ambos os condutores agiram com igual grau de culpa e que a atenção 

devida de cada um deles, em particular, seria suficiente para evitar o 

sinistro. Por conseguinte, o veículo da parte reclamante possuí seguro e, 

desta forma, juntou à inicial o documento de franquia do seguro de seu 

veículo e o contrato de locação de um automóvel utilizado para suprir suas 

necessidades laborais. Dessa maneira, a indenização é devida pela 

metade da importância apontada na franquia do seguro da parte 

reclamante, bem como do contrato de locação de carro. “Tendo ambas as 

partes concorrido para o evento danoso, a responsabilidade deve ser 

dividida.” (RT 567/104) “Quando há culpa concorrente, responde cada 

uma das partes pela metade dos danos suportados pela outra parte. Não 

tendo o réu promovido demanda de cobrança dos danos que sofreu, não 

podem eles ser considerados na ação movida pelo autor.” ( RT 572/109) 

“Reconhecida a culpa concorrente, o montante da indenização deve ser 

reduzido à metade” (RT 575/136). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor correspondente à metade da 

franquia estabelecida na apólice e no contrato de locação de automóvel, 

com juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir da data do sinistro, 

e assim o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira-MT 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-04.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

Odete F. Correia (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcela (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1001157-04.2019.8.11.0079 Requerente: ODETE F. CORREIA 

Requerido: MARCELA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

ação de cobrança, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, cujas cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-25.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT6.883-A (ADVOGADO(A))

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO OAB - MT20480/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDERLEI ALVES MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000011-25.2019.8.11.0079 Requerente: EDEN BATISTA DE 

SOUZA Requerido: SIDERLEI ALVES MIRANDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 
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(destaquei e negritei). Trata-se de ação de cobrança, e verifico que as 

partes transigiram sobre o objeto desta lide, cujas cláusulas estão 

devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo, ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-05.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

G DA COSTA LIMA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jurandir Balke (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000950-05.2019.8.11.0079 Requerente: G. DA COSTA LIMA 

Requerido: JURANDIR BALKE Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

ação de cobrança, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, cujas cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001152-79.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO OAB - MT20480/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVADI DI DOMENICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1001152-79.2019.8.11.0079 Requerente: MUNICIPIO DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA Requerido: ALEXANDRE ALVADI DI DOMENICO 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de acordo extrajudicial, 

no qual as partes transigiram sobre o objeto desta lide, cujas cláusulas 

estão devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o 

processo instruído para eventual homologação, merece acolhimento a 

pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-30.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:
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VINICIUS SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA SENTENÇA Processo: 

1000097-30.2018.8.11.0079. REQUERENTE: VINICIUS SILVA LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença movida por 

Vinicius Silva Lima em face da Energisa MT. Citada, a executada juntou 

aos autos o respectivo comprovante de pagamento do débito (id. 

22078625). Ao fim, a parte exequente não divergiu do valor depositado e 

postulou a expedição de alvará judicial para levantamento (id. 26684974). 

É o relatório do essencial. Fundamento e decido. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento do valor depositado em favor da parte exequente. Ante ao 

pagamento integral do débito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, 

JULGO EXTINTO o feito. Não há custas e honorários advocatícios. P.R.I.C. 

Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47834 Nr: 2872-53.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABdS, AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Valdinete Rodrigues de Araújo - 

OAB:11.074/MT

 Autos n. 2872-53.2017.811.0052 (código 47834)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Marcia Aparecida Borges de Souza e Alessandro Fernandes de 

Carvalho

SENTENÇA

Relatório

Aqui se tem ação de guarda proposta pelo Ministério Público Estadual em 

favor de Mariana Souza Fernandes e em desfavor de Marcia Aparecida 

Borges de Souza e Alessandro Fernandes de Carvalho.

Narrou que a adolescente Mariana Souza Fernandes estariam sendo 

vítimas de negligência e agressões físicas, psicológicas e moral por parte 

de genitora, ora requerida. Objetivou a guarda da adolescente em favor de 

Nilda Borges de Souza.

Realizado audiência de conciliação, esta restou inexitosa.

A parte requerida apresentou contestação.

Apresentado impugnação à contestação.

O Ministério Público requereu a citação do requerido Alessandro, por 

edital.

Decorrido o prazo para a contestação do réu.

 Apresentado contestação por negativa geral.

O Ministério Público informou que a adolescente completo a maioridade, 

requerendo a extinção do processo por ausência de interesse 

processual.

Decido.

O processo deve extinto.

Isso porque, compulsando os autos se verifica que Mariana, nascida em 

20/07/2001, tendo atingido a maioridade civil, portanto não mais sujeita ao 

poder familiar, conforme o art. 1630 e 5° do Código Civil e 33 do Estatuo da 

Criança e do Adolescente.

Desse modo, se sobrevém ausência de interesse processual, ocorre 

causa de extinção processual.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo, 

independentemente de novas intimações.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 1606 Nr: 358-60.1999.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELVINO DOS SANTOS FRANCISCO, CLEMÊNCIA DIAS 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Fernandes Fidélis, Estefano Virage 

Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA MORBECK TEIXEIRA - 

OAB:3867/MT, Othon Calestini - OAB:4495, ROSANE CLADES REDER - 

OAB:4693, SEBASTIÃO DONIZETTE DE OLIVEIRA - OAB:4872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Sousa Peres da 

Silva - OAB:14.395/O, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho - OAB:2623

 Aqui se tem ação de usucapião especial rural (pro labore) proposta por 

Etelvino dos Santos Francisco e Clemência Dias dos Santos em face 

Walter Fernandes Fidelis e Estefano VIrage Simon.

Intimadas a especificarem provas, as partes não sem manifestaram.

Instada, a Fazenda Pública Estadual pugnou pela produção de certidão 

para fins de usucapião, na forma da Resolução n. 01/2018, para posterior 

manifestação quanto ao interesse no feito.

Intime-se a parte autora, via DJe, para apresentar certidão para fins de 

usucapião conforme requerido, no prazo 30 dias, ou justificar a 

impossibilidade de o fazê-lo.

 Com a juntada da aludida certidão, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, 

por meio eletrônico, para manifestar o que entender de direito, no prazo de 

30 dias.

 Após, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8315 Nr: 392-54.2007.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Cardoso de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Maurício Jorge da Cunha 

- OAB:MT - 2.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Aqui se tem cumprimento de sentença, proposto por Eurico Cardoso de 

Araújo em face do Município de Rio Branco-MT.

A parte requerente/exequente aduziu, em síntese, o inadimplemento da 

obrigação imposta em acordo convencionado pelas partes e homologado 

em Juízo.

A parte requerida/executada opôs embargos à execução, sendo este 

julgado procedente, declarando a nulidade da presente execução em 

razão do trânsito em julgado da sentença homologatória, bem como pela 

ausência de comprovação do descumprimento do acordo homologado.

 Desse modo, pretende a parte requerente o prosseguimento do feito para 

discutir o valor mensal a ser pago a título salarial, por não ter sido objeto 

do acordo homologatório.

 Intime-se a parte requerida, por remessa dos autos, para manifestar-se 

acercada das alegações do requerente às f. 315-317, no prazo de 15 

dias.

Após, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9516 Nr: 366-22.2008.811.0052
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:MT - 9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Aqui se tem ação de execução fiscal, proposta pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE em face de Carlos Batista da Silva.

 Revogo a nomeação do advogado Adailton da Silva Peres, OAB-MT 

5106-A.

 Nomeio como defensor dativo o advogado Fernando Henrique Andrade 

Vasconcellos, OAB 24.431-0, para atuar em favor da parte requerida 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev/2019, considerando que é dever do Estado prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Intime-se o advogado nomeado, via DJe, para que apresente 

manifestação, no prazo de 15 dias.

Proceda-se a atualização da representação processual no sistema 

próprio.

Após, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12587 Nr: 427-09.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem executivo de título judicial ajuizado pela Fazenda Público 

Estadual em desfavor de Jesuino Gomes.

A parte autor requereu o bloqueio de eventual valores encontrados em 

contas bancárias do requerido, pelo sistema BACENJUD, bem como 

expedição de Alvará de Liberação dos valores bloqueados às fls. 26-27.

Tendo em vista que o requerimento foi realizado no dia 15/05/2017, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cálculo atualizado.

Expeça-se Alvará de Levantamento dos valores bloqueados às fls. 26-27.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 30562 Nr: 411-84.2012.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilde dos Reis Cruz Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jare Rodrigues Amorim, Leonardo 

Rodrigues dos Reis, Leonarda Cruz Amorin, Keuren Cruz Amorin, Josiene 

Cruz Amorin, Josué Rodrigues dos Reis, LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Autos 30562

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão acostada à folha 101, 

nomeou o Dr. Marcelo Barroso Viaro para manifestar a respeito das 

primeiras, assim como sobre as últimas declarações do herdeiro Leandro 

Rodrigues da Silva, tendo o causídico requerido a revogação da 

nomeação à folha 103 por razões de foro íntimo.

Em virtude do pedido de revogação da nomeação, desconstituo a 

nomeação anteriormente feita, e NOMEIO para manifestar nos moldes 

estabelecidos na decisão citada, o douto(a) advogado(a), Dr.(ª) William 

Catarino Soares OAB-MT Nº 25625-A. Ressalto que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em sentença, conforme o trabalho realizado 

e tabela da OAB/MT.

Posteriormente dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar.

Após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31214 Nr: 1076-03.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Amarante Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Autos 1076-03.2012.811.0052 - Código 31214

Aqui se tem Executivo Penal em que se estabeleceu a Elias Amarante 

Ferreira a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

O Ministério Público requer a extinção da punibilidade pelo reconhecimento 

do instituto da prescrição punitiva, conforme ref. 82.

Decido.

Considerando que a sentença estabeleceu pena inferior a 2 (dois) anos 

de reclusão e que transitou em julgado em 2013, nestes casos, o Código 

Penal prevê 4 (quatro) anos para que o Estado possa lograr a execução 

integral da pena, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão 

executória.

Sendo assim, RECONHECO A PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 

e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ELIAS AMARANTE 

FERREIRA quanto ao cumprimento da pena imposta, objeto deste 

processo.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após, arquivem-se estes autos na condição de findo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31498 Nr: 1363-63.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dione Pereira Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio de Arruda 

- OAB:OAB/DF nº29.208

 Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, 

porquanto tempestivos, e REIJEITO-OS, nos termos desta decisão, 

mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se as 

partes quanto a presente decisão.Com o trânsito em julgado da presente 

sentença, e nada sendo requerido, determino a imediata remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31541 Nr: 1403-45.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Jefferson Marques Porangaba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Ana Flávia Pereira Guimarães - OAB:105.287 MG, 

Felipe Gazola Vieira Marques - OAB:OAB/MT 16.846-A

 Autos n. 1403-45.2012.811.0052 (código 31541)

Autor: Paulo Jefferson Marques Porangaba

Réus: Município de Lambari D’Oeste e HSBC Bank Brasil S/A Banco 

Múltiplo,

SENTENÇA

Relatório

Aqui se tem cumprimento de sentença proposta por Paulo Jefferson 

Marques Porangaba em desfavor de Município de Lambari D’Oeste e HSBC 

Bank Brasil S/A Banco Múltiplo,

Observa-se que a parte requerida apresentou ao autos comprovante de 

pagamento da condenação.
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Posteriormente, a parte autora apresentou dados para levantamento dos 

valores.

Ante o exposto, e pelo mais que nos autos constam, verifica-se que 

houve a quitação do débito exequendo, razão pela qual, com fulcro no 

artigo 924, II, cumulado com artigo 925, ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente ação.

Determino que se expeça Alvará Judicial de Levantamento de valores, 

através do Siscondj, observando-se os dados bancários indicados na 

petição contida na ref. 10.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, porquanto 

não beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Expedido o alvará, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32941 Nr: 1387-57.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Amaro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 INTIMEM-SE o Ministério Público e a defesa para que, sucessivamente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentem memoriais finais.

Após, à conclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34312 Nr: 1057-26.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Alves da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução fiscal por dívida ativa, proposta pela 

Fazenda Pública Nacional em face de Samuel Alves da Silva–ME.

 A ação fora distribuída em 19/09/2014.

Certidão de não citação do executado à ref. 07 (20/10/2014).

Exequente intimada em 14/06/2015, (ref. 10).

A exequente apresentou requerimento de citação pessoal por meio de 

OJA, tendo indicado o endereço do executado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Defiro o petitório de ref. 44, DETERMINO a citação do executado, por meio 

de oficial de justiça, no endereço indicado à ref. 22, nos termos e 

advertências legais da decisão inicial à ref. 3.

Caso reste infrutífera a citação, intime-se a parte autora, por meio 

eletrônico, para pugnar o que entender de direito no prazo 15 dias.

Transcorrendo o prazo “in albis”, INTIME-SE a requerente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 5 dias.

 Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 36669 Nr: 630-92.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito à 

reparação do dano material, compensação do dano moral e estética, 

proposta por Maria Lúcia do Amaral em face do Estado de Mato Grosso.

 A parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal.

 Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

maio de 2020, às 14h, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Rio Branco-MT.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Intime-se a requerente por intermédio de seu advogado.

Intime-se o requerido por meio eletrônico.

 Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38673 Nr: 207-98.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:OAB/MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 Aqui se tem ação proposta por Maria Lúcia do Amaral, em que se busca o 

reconhecimento judicial da perda anatômica ou funcional de 75% de 

membro superior direito em decorrência de acidente de trânsito com a 

consequente condenação da parte requerida em indenização.

 A parte requerida impugnou a conclusão do laudo médico pericial, que 

atribuiu a invalidez a acidente de trânsito.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifica-se que a questão controversa a ser 

dirimida está na constatação do nexo causal da invalidez com o acidente 

de trânsito ou com projétil de bala perdido, condição essencial para 

cobertura do seguro indenizatório pretendido.

 Por tratar-se de questão a ser melhor elucidada pela pericia médica 

judicial, defiro o pedido da parte requerida para que douto perito esclareça 

se há nexo de causalidade da invalidez com o acidente de trânsito objeto 

da lide, ou se é decorrente do disparo de arma de fogo, no prazo de 15 

dias.

 Aportado o esclarecimento do médico pericial, intimem-se as partes para 

se manifestarem, no prazo de 15 dias.

 Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39869 Nr: 761-33.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Kelvia Coelho Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Aqui se tem ação de cobrança ajuizado por Andréa Kelvia Coelho Gomes 

em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A

Trata-se de pedido de majoração dos honorários periciais – à ref. 40 -, 

formulado pelo médico perito, Dr. Roberto Gomes de Azevedo, nomeado 

nestes autos – à ref. 31- para realizar perícia na parte autora.

O perito requerer que os horários arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos) 

reais sejam majorados para o valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), de 

acordo com o previsto no artigo 2°, § 4° da Resolução do CNJ n° 232 de 

13.07.2016.

É o relatório. Decido.

Defiro o pedido apresentado pelo perito médico e aumento os honorários 

pericias para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

 Justifica-se a elevação dos honorários, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 

múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos.
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Ademais, cumpra a decisão de ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40711 Nr: 1209-06.2016.811.0052

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilda de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de exigir contas, proposta pelo Espólio de Alvin Neves 

de Oliveira, representado pela inventariante Ionice Neves de Oliveira, em 

face de Ivanilda de Oliveira Rodrigues.

 Na decisão que encerrou a primeira fase do processo (ref.44), foi 

reconhecido o direito da embargante de exigir as contas da embargada.

A parte autora pela validação do ato de citação da parte requerida, 

realizado por AR em nome do filho desta última, e pelo prosseguimento do 

feito.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a tentativa de intimação pessoal da 

parte requerida, com a finalidade prestar contas no prazo legal, não 

obteve êxito (ref. 57).

Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Cáceres-MT, com o fim de 

intimar a parte requerida do teor da decisão (ref. 44), que reconheceu o 

seu dever de prestar contas no prazo de 15 dias.

 Endereço indicado pela parte autora: Sítio Santa Luzia, localizado na 

comunidade Pé de Anda, 16 km do distrito do Caramujo, município de 

Cáceres-MT.

 Se necessário, o Oficial de Justiça deverá proceder com a intimação por 

hora certa, na forma prevista no art. 252 e art. 275, §2º, ambos do CPC.

Consigne-se que a parte autora não é beneficiária da justiça gratuita, 

devendo, portanto, recolher com as taxas e diligências judiciárias.

 Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45553 Nr: 1695-54.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLAF, ALV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398, Marcos Lopes da Silva - OAB:MT - 15.800

 A parte autora e o requerido apresentaram memoriais finais. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público informou que Amanda já atingiu a 

maioridade, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de sua 

intervenção.Decido.O processo deve extinto.Isso porque, compulsando os 

autos se verifica que Amanda, nascida em 23/08/2001, atingiu a 

maioridade civil, portanto não mais sujeita ao poder familiar, conforme o 

art. 1630 e 5° do Código Civil e 33 do Estatuo da Criança e do 

Adolescente.Desse modo, se sobrevém ausência de interesse 

processual, ocorre causa de extinção processual.Em face do que foi dito, 

EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos termo do artigo 485, VI, 

do Código de Processo Civil.Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo 

advogado nomeado, ARBITRO os honorários advocatícios em favor do 

advogado Amós Medeiros dos Santos no montante de R$3.714,06 (4 URH) 

e em favor do advogado Marcos Lopes da Silva R$ 928,51 (1 URH), de 

acordo com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. 

EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado.Sem custas.Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo, 

independentemente de novas intimações.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47987 Nr: 2931-41.2017.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Eliziário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de retificação de registro civil proposta por Valdir 

Eliziário, alegando, em síntese, que é natural de Barra de São 

Francisco-ES, mas consta erroneamente em sua Certidão de Casamento 

como sendo natural de Novo Horizonte-ES.

Intime-se a parte autora, por seu causídico constituído, para que, no prazo 

de 15 dias, apresente sua certidão de nascimento.

Após, abra-se vistas dos autos ao representante do Ministério Público 

para manifestação.

 Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50906 Nr: 668-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Justina dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 950-89.2008.811.0052 (código 10364)

Autor: L. dos R. L. representada por Marta Justino dos Reis

Réus: Claudinei de Lima

SENTENÇA

Aqui se tem cumprimento de sentença ajuizado por L. dos R. L. 

representada por Marta Justino dos Reis em desfavor de Claudinei de 

Lima.

Consta nos autos que a parte autora declarou que os valores cobrados na 

presente execução, já foram quitado pelo requerido.

Assim, EXTINGO FEITO E RESOLVO O MÉRITO e determino o arquivamento 

dos autos na condição de findo, sem necessidade de novas intimações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60406 Nr: 2026-65.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leônidas Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318

 Autos 2026-65.2019.811.0052 – Código 60406

Aqui temos ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de 

Leônidas Nascimento da Silva, pelo suposto cometimento do delito 

tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Intimado, o réu informou que não tem condições financeiras de constituir 

advogado. Assim, ante a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca e 

tendo em vista que o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob pena 

de nulidade absoluta, NOMEIO como defensor dativo o Dr. Khristian 

Santana Ramos – OAB 10.318.

Destaco que os honorários serão fixados ao final do presente, em 

sentença, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

INTIME-SE o advogado para, em caso de aceitação do múnus, representar 

os interesses do réu nesta ação, sendo, aqui, apresentação de resposta 

à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9044 Nr: 2-50.2008.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo, Edilson de 

Carvalho, Marino da Silva Cunha, Aparecida Matos de Azevedo, Erci 

Ventura, Creonice Pereira de Oliveira, Petrucia Barros dos Santos, Paulo 

Rodrigues, Nelcy Luiz Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Leandro Willian Desto Ribeiro - OAB:MT - 15.332

 Aqui se tem ação civil pública com o objetivo de ressarcimento por danos 

morais cumulada com dano morais, proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Ciderval Carvalho de Azevedo e 

outros.

 Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

maio de 2020, às 13h30, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca 

de Rio Branco-MT.

Defiro o petitório do representante do Ministério Público (ref. 37).

Intimem-se as testemunhas indicadas no parecer ministerial para 

comparecerem à audiência designada, procedendo com as advertências 

legais.

Intime-se a parte requerida, por intermédio de seu causídico constituído, 

para apresentarem endereço atualizado da testemunha Gercílico Mendes 

da Silva ou manifestar o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Fornecido o endereço da testemunha Gercílico Mendes da Silva, proceda 

com sua intimação para comparecer à audiência designada, procedendo 

com as advertências legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37445 Nr: 889-87.2015.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledinalva Ferreira Gomes, Fernando Sanches Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo Batista Filgueira 

Junior - OAB:MT - 11988, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 

12052, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A, Renata de 

Freitas Novais - OAB:OAB/MT 17.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação na qual Ledinalva Ferreira Gomes pleiteou a abertura de 

inventário dos bens deixados por João Pinheiro, falecido em 17/06/2015.

Intimado pessoalmente, o inventariante não apresentou as primeiras 

declarações no prazo legal.

 REMOVO o inventariante Fernando Sanches Pinheiro do encargo para 

qual foi nomeado e compromissado. (art. 622, inciso I, do CPC)

NOMEIO a inventariante SILVIA CRISTINA GEROLIN para que, caso aceite 

o encargo, preste compromisso em 5 (cinco) dias.

Intime-se a inventariante, por meio do DJe, para que o advogado 

requerente e o espólio, acerca de sua nomeação, bem como para que 

proceda a regularização de sua representação processual nestes autos, 

no mesmo prazo.

 Prestado o compromisso, deverá a inventariante, no prazo de 20 dias, 

apresentar as primeiras declarações, declinando os bens do espólio e 

qualificando todos os herdeiros informando acerca de suas citações.

 Após, intimem-se os herdeiros para se manifestarem, no prazo comum de 

15 dias, acerca das declarações prestadas pelo inventariante.

 Em seguida, intime-me a Fazenda Pública municipal (do municipal no qual o 

falecido possuía bens), por intermédio de seu representante legal, para, 

no prazo de 15 dias, tomar ciência da ação e indicar eventual existência 

de dívida em nome do falecido incidente sobre o acervo patrimonial do 

espólio, além de informar o valor dos bens individualizado, se constante de 

seu cadastro imobiliário, (art. 629 do CPC).

Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o 

prazo de resposta correspondente a cada uma das notificações 

determinadas, voltem-me os autos conclusos.

Fiquem as partes advertidas quanto a necessidade de proceder com os 

atos necessários ao regular andamento do processo, sob risco de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39574 Nr: 612-37.2016.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, e por tudo que consta nos autos, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial para o fim de 

determinar a reintegração da parte autora do imóvel invadido pelo 

requerido, ratificando na íntegra a liminar concedida, resolvendo o mérito 

da demanda, nos termos artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

extinguindo o processo.Em caso de resistência ao cumprimento da medida 

reintegratória, poderá o Oficial de Justiça requisitar força pública, se 

necessário, observando-se as cautelares legais.Condeno o requerido ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

na base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC, a ser apurada em liquidação. Intime-se a 

parte autora, por intermédio de seu representante legal, para ciência da 

presente sentença.Intime-se o requerido, por DJe, para ciência da 

presente sentença.Com o trânsito em julgado desta sentença, e nada 

sendo requerido, arquivem-se estes autos, na condição de findo, mediante 

adoção das formalidades e anotações de praxe.Transitada em julgada a 

sentença e nada sendo requerido, arquivem-se estes autos na condição 

de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47982 Nr: 2930-56.2017.811.0052

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Rosa, Sidineia de Oliveira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Rosa, Espólio de Francisca 

Ramos Rosa, Lucio Casagrande da Silva, Juliana Cristina da Rocha Calixto, 

João de Oliveira, João Amado Adriano Campos, Luiz Antônio Adriano, 

Virgínia Rosa dos Santos, Sebastião Augusto da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT - 16.305-O, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT - 

9.087-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziele Penachioni 

Claudino - OAB:MT - 16.305-O, Regina Célia Sabioni Lourimier - 

OAB:MT - 9.087-O

 Aqui se tem ação de inventário pelo rito de arrolamento sumário.

O inventariante acostou aos autos certidões de nada consta para fins de 

aferição da existência ou não de testamento, contudo, verifica-se a 

possibilidade de existência de testamento cerrado em nome do falecido.

Expeça-se ofício ao Cartório do 1º Tabelionato de Notas e de Protestos de 

Letras e Títulos de Lorena, rua Major Oliveira Borges, n. 308, 12600-020, 

Lorena-SP, para que, no prazo de 15 dias, preste informações acerca do 

testamento cerrado, livro 00000193, folha 0157/157V, data 23/01/1978, 

instruindo o presente os dados falecido e demais documentos que forem 

necessários.

 Após, cumpra-se a decisão anterior (ref. 12), em relação à citação dos 

interessados e vistas dos autos ao representante do Ministério Público 

para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 36520 Nr: 589-28.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda Terezinha Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a portaria n.º 247, 16 de maio de 2020, redesigno a 
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solenidade para o dia 2 de abril de 2020, às 10h30, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39799 Nr: 731-95.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Pedro Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 731-95.2016.811.0052 – Código 39799

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 14 DE ABRIL DE 2020, 

ÀS 13:30, as partes serem intimadas nos termos da última decisão 

exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Embora seja um direito dos senhores oficiais de justiça a concessão de 

prazo não inferior a 10 dias para cumprimento dos autos, a situação 

retratada na portaria citada justifica excepcionalidade e, por isso, os 

oficiais devem atentar para cumprir as ordens de intimação ou citação de 

modo a não prejudicar a realização das audiências reagendadas, mesmo 

que isso signifique realizar os trabalhos em tempo curto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46428 Nr: 2105-15.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Salto do Céu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Interligação Elétrica do Madeira S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2105-15.2017.811.0052

Autor: Município de Salto do Céu- MT

Réu: Interligação Elétrica do Madeira S.A

SENTENÇA

Relatório.

Aqui se tem ação de execução fiscal proposta pelo Município de Salto do 

Céu- MT em desfavor de Interligação Elétrica do Madeira S.A.

A parte autora objetiva a satisfação do débito referente ao crédito 

tributário de ISSQN.

Durante o tramite processual, as partes entabularam acordo.

 Concordaram quanto a adesão da parte executada ao Programa de 

Recuperação de Crédito (RPC) instituído pela Lei Municipal n. 659/2019, 

para fins de inclusão do débito a qual se funda a presente ação de 

execução fiscal.

 A parte executada se compromete ao pagamento do crédito tributário no 

valor de R$ 825.934,84, tendo apresentado Documento de Arrecadação 

Municipal referente a esse valor.

 Os honorários advocatícios devido ao patrono da parte exequente serão 

devidos no importe de R$ 148.909,70, valor já pago por meio de deposito 

judicial.

A parte executada expressou pela renúncia ao direito objeto dos 

Embargos à Execução n. 2999-88.2018.8.11.0052 (código n. 48124).

Diante disso, as partes requereram, a homologação do acordo e 

consequente extinção do feito.

É o relatório. Decido.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Sendo assim, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, resolvo o mérito do presente processo, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados 

judicialmente, na conta indicada no termo de acordo.

Nesta data, dou como transitada em julgada a sentença, sendo 

desnecessária a intimação das partes, nos termos do artigo 914 e 915 da 

CNGC.

Após as diligências necessárias, determino a remessa dos autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48040 Nr: 2965-16.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nubia Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a portaria n.º 247, 16 de maio de 2020, redesigno a 

solenidade para o dia 3 de abril de 2020, às 09h30, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51540 Nr: 921-87.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerinda de Jesus Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a portaria n.º 247, 16 de maio de 2020, redesigno a 

solenidade para o dia 2 de abril de 2020, às 18h30, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51654 Nr: 970-31.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Bertolozzo Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a portaria n.º 247, 16 de maio de 2020, redesigno a 

solenidade para o dia 3 de abril de 2020, às 11h30, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53513 Nr: 2081-50.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani de Oliveira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a portaria n.º 247, 16 de maio de 2020, redesigno a 
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solenidade para o dia 2 de abril de 2020, às 11h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54612 Nr: 2790-85.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a portaria n.º 247, 16 de maio de 2020, redesigno a 

solenidade para o dia 3 de abril de 2020, às 09h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55640 Nr: 3363-26.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rodrigues Vandel-Rei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Maia Vendramini - 

OAB:MT - 23004, Graziele Penachioni Claudino - OAB:MT - 16.305-O, 

Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT - 9.087-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a portaria n.º 247, 16 de maio de 2020, redesigno a 

solenidade para o dia 3 de abril de 2020, às 10h30, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55744 Nr: 3405-75.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mailda Eloisa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a portaria n.º 247, 16 de maio de 2020, redesigno a 

solenidade para o dia 3 de abril de 2020, às 10h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56676 Nr: 3901-07.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Balbino de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT 

15078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a portaria n.º 247, 16 de maio de 2020, redesigno a 

solenidade para o dia 3 de abril de 2020, às 11h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52223 Nr: 1284-74.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união 

estável cumulada com partilha de bens com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Elivana Martins da Silva em desfavor de Elci Lopes.

Em razão da Portaria-Conjunta n. 247, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, recomendando o 

reagendamento das audiências, cancelo a audiência designada para o dia 

20 de março de 2020.

Mantenha-se os autos conclusos para posterior redesignação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53076 Nr: 1781-88.2018.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlucia dos Reis Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Ambrósio de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rian Oliveira Novato - 

OAB:25.931

 Aqui se tem ação ordinária cumulado com pedido de reintegração de 

posse e indenização por danos materiais, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Marlucia dos Reis Cruz em desfavor de Onofre 

Ambrósio de Azevedo.

Em razão da Portaria-Conjunta n. 247, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, recomendando o 

reagendamento das audiências, cancelo a audiência designada para o dia 

20 de março de 2020.

Mantenha-se os autos conclusos para posterior redesignação do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54731 Nr: 2869-64.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a portaria n.º 247, 16 de maio de 2020, redesigno a 

solenidade para o dia 2 de abril de 2020, às 11h30, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51840 Nr: 1077-75.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ÉMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a portaria n.º 247, 16 de maio de 2020, designo 

solenidade para o dia 2 de abril de 2020, às 09h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55822 Nr: 3445-57.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nauany Istefani Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a portaria n.º 247, 16 de maio de 2020, redesigno a 

solenidade para o dia 2 de abril de 2020, às 09h30, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62347 Nr: 1479-81.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Rafael Alves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:25088/O, VANESSA 

VIANA RIBEIRO - OAB:37840

 Processo nº 1479-81.2019.811.0052 – Código 62347

Em tempo e considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que, visando previnir o contágio ao COVID-19, 

determinando a suspensão dos prazos e atos processuais pelo prazo de 

15 (quinze dias), a partir de 17/03/2020, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 01 DE ABRIL DE 2020, ÀS 15 HORAS, devendo as 

partes serem intimadas nos termos da última decisão exarada.

 Diante da urgência e excepcionalidade da situação, os oficiais de justiça 

deverão cumprir a dilgência em menos de 10 (dez) dias.

Defiro o pedido de ref. 59.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Embora seja um direito dos senhores oficiais de justiça a concessão de 

prazo não inferior a 10 dias para cumprimento dos autos, a situação 

retratada na portaria citada justifica excepcionalidade e, por isso, os 

oficiais devem atentar para cumprir as ordens de intimação ou citação de 

modo a não prejudicar a realização das audiências reagendadas, mesmo 

que isso signifique realizar os trabalhos em tempo curto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59725 Nr: 1619-59.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maykon Douglas Rodrigues Messias, Daniel 

Aparecido de Freitas, Elvis Silva Oliveira, Alex Rafael Gusmão Oliveira, 

Ulisses Lucas Batista da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Fernando Henrique Andrade Vasconcellos - 

OAB:MT - 0024431-O, LUCIO LIMA DOS SANTOS - OAB:23057/O

 Processo nº 1619-59.2019.811.0052 – Código 59725

Em tempo e considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que, visando previnir o contágio ao COVID-19, 

determinou a suspensão dos prazos e atos processuais pelo prazo de 15 

(quinze dias), a partir de 17/03/2020, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 01 DE ABRIL DE 2020, ÀS 14:25, devendo as partes 

serem intimadas nos termos da última decisão exarada.

 Diante da urgência e excepcionalidade da situação, os oficiais de justiça 

deverão cumprir a dilgência em menos de 10 (dez) dias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Embora seja um direito dos senhores oficiais de justiça a concessão de 

prazo não inferior a 10 dias para cumprimento dos autos, a situação 

retratada na portaria citada justifica excepcionalidade e, por isso, os 

oficiais devem atentar para cumprir as ordens de intimação ou citação de 

modo a não prejudicar a realização das audiências reagendadas, mesmo 

que isso signifique realizar os trabalhos em tempo curto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62450 Nr: 3251-23.2019.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan da Silva Pedraza, Mavery Junior de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11.443 MT, FRANK MONEZZI SOARES - OAB:24820/O, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Processo nº 3251-23.2019.811.0052 – Código 62450

Em tempo e considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que, visando previnir o contágio ao COVID-19, 

determinou a suspensão dos prazos e atos processuais pelo prazo de 15 

(quinze) dias, a partir de 17/03/2020, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 01 DE ABRIL DE 2020, ÀS 13:15, devendo as partes 

serem intimadas nos termos da última decisão exarada.

 Diante da urgência e excepcionalidade da situação, os oficiais de justiça 

deverão cumprir a dilgência em menos de 10 (dez) dias.

Vista ao Ministério Público para se manifestar em relação à manifestação 

de ref. 73.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Embora seja um direito dos senhores oficiais de justiça a concessão de 

prazo não inferior a 10 dias para cumprimento dos autos, a situação 

retratada na portaria citada justifica excepcionalidade e, por isso, os 

oficiais devem atentar para cumprir as ordens de intimação ou citação de 

modo a não prejudicar a realização das audiências reagendadas, mesmo 

que isso signifique realizar os trabalhos em tempo curto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 30477 Nr: 320-91.2012.811.0052

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Laurimier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Spaca Terrugi, Sílvio Alves Petrenko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT - 9.087-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Giudicissi Cunha 

- OAB:OAB/PR19.757, Gustavo Veloso costa - OAB:60786

 Autos n. 320-91.2012.811.0052 (código 30477)

Aqui se tem interdito proibitório cum pedido de tutela de urgência proposta 

por Ricardo Tadeu Lourimier em desfavor de Tereza Spaca Terrugi e 

outros.

Em razão da Portaria-Conjunta n. 247, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, recomendando o 

reagendamento das audiências, cancelo a audiência designada para o dia 

19 de março de 2020.

Mantenha-se os autos conclusos para posterior redesignação.
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Rio Branco-MT, 17 de março de 2020.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 32347 Nr: 807-27.2013.811.0052

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Justino de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Etscheid Techno S/A, Vencedor Indústria e 

Comércio de Produtos Lácteos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Fernandes - 

OAB:308.479/SP, Danusa Borges - OAB:250.740/SP, Denis Barroso 

Alberto - OAB:238615 SP, Heloisa Marques da Silva - OAB:159.755 

SP

 Autos n. 807-27.2013.811.0052 (código 32347)

Aqui se tem ação de obrigação de fazer cumulado com reparação de 

danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Claudio 

Justino de Freitas em desfavor de Etscheid Techno S.A e outros.

Em razão da Portaria-Conjunta n. 247, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, recomendando o 

reagendamento das audiências, cancelo a audiência designada para o dia 

20 de março de 2020.

Mantenha-se os autos conclusos para posterior redesignação.

Rio Branco-MT, 17 de março de 2020.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44279 Nr: 981-94.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar o(a) patrono(s) da 

parte requerente a manifestar-se no prazo legal acerca da implantação do 

benefício em favor da parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45762 Nr: 1769-11.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geraldo Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Delair Teixeira de Alcantara - OAB:OAB/MT 

15.351, MILENA GONÇALVES DE ALCÂNTARA - OAB:19644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 Ante o exposto, defiro a liminar requerida e determino a BUSCA E 

APREENSÃO EXECUTIVA na residência de Creuza Batista dos Santos, 

residente e domiciliada no Sítio Boa Vista, zona rural, comunidade 

Lageado, município de Rio Branco-MT, objetivando os seguintes 

documentos: a) Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda 

Sobre Imóvel Rural, lotes de terras rurais possuindo 18.98has e 17,20has, 

onde tem como vendedor o Sr. Mivaldo Lopes de Souza, e referidos 

Mapas de medição das terras.b) Declaração de Acordo que acompanha o 

referido contrato, que fora assinado pela Sr.ª Malvina Cassimira da Silva e 

Mivaldo Lopes da Silva.c) Mapa que acompanha a Escritura Pública e 

Memorial Descritivo juntado aos autos, referente ao lote de terras rurais 

com área total de 26,8270 há (vinte e seis hectares, oitenta e dois ares e 

setenta centiares) – DIREITO DE POSSE – adquirido de Clarindo Ferreira 

Alves e sua mulher Antônia Ferreira dos Santos em 27/10/1.983 

denominado de “Sitio São Jose” cujo imóvel é localizado no Córrego do 

Bracinho.Autorizo os 2 Oficiais de Justiça designados para o cumprimento 

do mandado de busca e apreensão a recorrem à força policial para o 

cumprimento da diligência nele determinada. Os Oficiais de Justiça 

deverão estar acompanhados por duas testemunhas. Encerrada a 

diligência, lavre-se auto circunstanciado, que deverá estar assinado pelos 

oficiais e pelas testemunhas.Nomeio como fiel depositário o autor da 

presente ação, até o julgamento final desta ou deliberação judicial 

posterior. CUMPRA-SE, NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI. Poderá o 

Oficial de Justiça, para o cumprimento da diligência do mandado, proceder 

conforme o disposto no § 2º do art. 212 do CPC.AUTORIZO O USO DE 

FORÇA POLICIAL, CIVIL OU MILITAR, SE FOR NECESSÁRIO, a quem deve 

ser oficiado requisitando o apoioApós o cumprimento, tornem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39700 Nr: 676-47.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Rodrigues de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Autos 676-47.2016.811.0052 – Código 39700

Defiro a cota ministerial de ref. 80, ao passo que DETERMINO expeça-se 

Precatória, com as homenagens de praxe, à Comarca de Comodoro – MT, 

para que o Juízo fiscalize a proposta de suspensão condicional do 

processo aceita pelo réu Valdeci Rodrigues de Barros, contida em ref. 69.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-16.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSIMA MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000599-16.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ROSSIMA MADEIRAS LTDA - 

EPP REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Aqui se tem Ação de 

Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por Rossima 

Madeira LTDA em desfavor de Banco Bradesco S.A. Breve descrição 

fática. Alega o requerente, em síntese, que foi cliente da instituição 

financeira requerida, sendo titular da conta corrente nº 0104042-1, 

agência 3293. Disse ter solicitado o cancelamento da conta junto a 

agência bancária citada, alegando ainda que, na ocasião do pedido, não 

constava nenhum débito vencido ou vincendo. Acrescentou ter sido 

surpreendido pela inclusão de seu nome na lista de proteção ao crédito, 

por um saldo devedor no valor de R$ 652,84, o que levou a realizar uma 

notificação extrajudicial da requerida para esclarecimento do ocorrido, no 

entanto até o protocolo desta demanda a demandada não havia 

respondido a notificação. Pediu tutela provisória para condenar o banco à 

retirada da negativação perante o SPC/SERASA, no prazo de 24 horas, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); Inversão do ônus 

da prova e condenação no equivalente a R$ 30.000,00 a título de danos 

morais. O réu contestou a demanda, apresentando algumas preliminares 

de mérito. É o relatório. Fundamento e decido. As preliminares alegadas 

pela parte requerida, de inépcia da inicial, e ausência de interesse 

processual, devem ser analisadas na sentença, pois confundem-se com 

mérito da ação. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Tendo em vista que a 
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presente demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se faz a 

condução do feito em consonância com as regras consumeristas. Nesses 

termos, há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação 

retratada nos autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é 

"ope legis". Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas 

sim de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Portanto, ante à hipossuficiência técnica da parte autora, 

inverto o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e atribuo à ré o ônus de provar a improcedência 

do direito da autora ou que mais entender cabível. Isso porque se o autor 

disse não conhecer as razões pelas quais está sendo cobrança quantia 

decorrente de contrato de conta corrente bancária, não se pode exigir que 

prove fato negativo, porque não é possível prova o nada, pois o nada, 

fenomenicamente, não existe. Assim, tem o réu maiores condições de 

demonstrar a existência do seu crédito. Ressalte-se que tal inversão não 

exime que a parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de 

seu direito que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar 

apenas aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo 

consumidor peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de 

obtenção da prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 

373, § 1º do CPC. TUTELA Os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais 

sejam: a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Não há evidência da existência da probabilidade do direito 

alegado, eis que o autor usou apenas alegações para demonstrar a 

suposta inexistência da dívida, sem agregar qualquer elemento de 

convicção aos autos. Ante os exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA. Por fim, tendo em vista que já ouve perante este juizado 

audiência de conciliação, restando infrutífera, declaro a inicial como 

recebida, ademais, intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação façam-me os autos conclusos para continuidade a 

instrução ou julgamento antecipado do feito. Cumpra-se. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000344-58.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000344-58.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LUIZ CARLOS GONCALVES 

DA CRUZ REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. A presente demanda versa sobre relação de consumo com 

inversão do ônus da prova deferido por este Juízo, nos termos do art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90. Verifica-se que a preliminar alegada pelo requerido 

de falta de interesse de agir se confunde com o mérito da questão arguida 

em suas contestações, sendo que no momento da prolação da sentença, 

esta será analisada conjuntamente com o mérito. Fixo o prazo de 15 dias 

para as partes especificarem as provas que ainda prendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob risco de indeferimento. Se pretender-se 

prova técnica, poderão indicar assistente técnico e formular quesitos, sob 

o risco de preclusão. Se a pretensão for de prova testemunhal, deverão 

observar os artigo 455 e seguintes do CPC, sob o risco de preclusão. Em 

tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide. Intime-se as partes. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-18.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000185-18.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 11.820,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: ANA PAULA ALMEIDA, Endereço: 

Rua Alagoas, s/n, 123, vila maria, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

POLO PASSIVO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (MUNDIAL EDITORA), 

Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO, 1555, sala 02, JARDIM STÁBILE, 

BIRIGÜI - SP - CEP: 16.200-700 Senhor(a): ANA PAULA ALMEIDA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/04/2019 Hora: 08:30, Ressalto que terá tolerância de 10 (dez) minutos 

para início da audiência. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 28 de março de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000407-83.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAL ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000407-83.2019.8.11.0052. REQUERENTE: JOSIVAL ROMAO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Aqui se tem ação declaratória de inexistência de 

débito. Cumulado com indenização por danos morais, ajuizado por Josival 

Romão da Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A parte requerida 

apresentou nos autos manifestação concordando com pedido de 

desistência realizado em audiência de conciliação. Ocorre que o termo de 

audiência juntado nos autos nada menciona a respeito da desistência da 

parte autora. Intime-se as partes para esclarecimento quanto à 

manifestação de ID 23820446. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-07.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR RODRIGUES JOVANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000080-07.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:CLAUDEMIR 

RODRIGUES JOVANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER 

FERRARI POLO PASSIVO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, do polo ativo acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000. 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-55.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

W R OLIVEIRA CONTABILIDADE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA OAB - MT20892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WYSER RIBEIRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000340-55.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 38.280,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: W R OLIVEIRA CONTABILIDADE - ME 

Endereço: COMERCIAL, S/N, Avenida dos Imigrantes, FIDELANDIA, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: COMERCIO, 1095, Rua Antônio Martins da Costa, 

CENTRO, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 POLO ATIVO: W R 

OLIVEIRA CONTABILIDADE - ME A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar nos autos, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, sob pena de arquivamento dos 

autos. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; RIO BRANCO, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000312-53.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000312-53.2019.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 32.810,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CICERO MANOEL DA SILVA 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, São José do Pingador, LAMBARI D'OESTE - 

MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, 4 ANDAR, 

Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO ATIVO: CICERO MANOEL 

DA SILVA A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifestar nos autos, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, sob pena de arquivamento dos autos. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; RIO BRANCO, 18 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 
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seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-93.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000191-93.2017.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA NASCIMENTO. REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Aqui se 

tem ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais proposta 

por Maria Aparecida de Souza em face de Telefônica Brasil S/A. Tendo em 

vista a satisfação do débito, expeça-se alvará de liberação de valores, 

observando-se os dados bancários declinados nos autos – ID 23798723. 

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. RIO BRANCO/MT, 3 

DE FEVEREIRO DE 2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-69.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI ALVES BRUM (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000115-69.2017.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 4.362,50 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização, 

Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: MARCELO DE SOUZA Endereço: PANORAMA, 123, ZONA 

RURAL, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VALDINEI ALVES BRUM Endereço: ASSENTAMENTO PINGO DO OURO, 

123, ZONA RURAL, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO ATIVO: 

MARCELO DE SOUZA A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos autos, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, sob pena de arquivamento dos autos. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; RIO 

BRANCO, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000453-98.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000453-98.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: ELIANE MARIA DE BARROS REQUERIDO: - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. INTIME-SE a Autarquia 

Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar impugnação a execução, na 

forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo prazo, 

manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de 

compensação, o que deverá ser certificado. Transcorrido o prazo 

assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde expressamente com o 

cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apresentado 

valor a ser compensado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito, valendo o silêncio como 

concordância. Nessa hipótese, caso não haja irresignação, PROMOVA-SE 

a compensação. Caso a Autarquia Federal conteste o valor apresentado, 

INTIME-SE a parte exequente parasse manifestar, no prazo de 15 dias, 

valendo o silêncio como concordância. Transcorrido “in albis” o prazo 

assinalado ou havendo concordância expressa da parte exequente com o 

cálculo apresentado pela Autarquia Federal, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região. FIXO os honorários advocatícios em 10% incidentes sobre a 

diferença discutida, os quais devem ser pagos com observância do 

disposto no art. 23, da Lei 8.906/94. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000457-38.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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EDENIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE Processo: 1000457-38.2020.8.11.0032. AUTOR(A): 

EDENIR DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. 1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 2 - DEFIRO o 

pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda. 3 –OFICIE-SE à APS de Rosário Oeste - MT para que, no prazo 

de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 4 - 

CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem como 

empós apresentação de contestação INTIME-SE a parte autora, para no 

prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação. 

5– Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para deliberações. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito Em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000223-56.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ASSIS XAVIER (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO MAMEDE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos. Considerando a recomendação de reagendamento de audiências 

não urgentes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (art. 15, inciso I, da Portaria-Conjunta 

n. 247/2020), REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada, para o dia 

23 de abril de 2020, às 14h00min. Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público 

e a Defensoria Pública. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA expedindo o 

necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000381-14.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ERAI MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME (REQUERIDO)

ARLINDO CASOLA (REQUERIDO)

ADIR ENAR DE VLIEGER (REQUERIDO)

ARISTEU BERTOLIN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

para o cumprimento do ato ou informe que providenciará meios para o 

cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86833 Nr: 4382-30.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O, ORIVALDO JOSÉ DE SOUZA JUNIOR - OAB:25597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito, a respeito do Laudo Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92251 Nr: 2308-66.2019.811.0032

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDDdS(, KRSdS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Julio Silo da Conceição Filho - OAB:18061-O

 Vistos.

Considerando a recomendação pelo reagendamento de audiências não 

urgentes , pelo prazo de 15 (quinze) dias, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (art. 15, inciso I, da Portaria-Conjunta n. 247/2020), 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada, para o dia 23 de abril de 

2020, às 16h30min.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26272 Nr: 1161-20.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Aurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozana Mariana Rezende Rodrigues, nome 

fantasia "Drogaria Center"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 365,00(trezentos e sessenta e cinco reais), referente ao cumprimento 

do mandado no Bairro (Jangada), a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66539 Nr: 1081-46.2016.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viturina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tayna Karla da Silva, MRdS, Jesuirdo Santos 

da Silva, JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para que se manifeste a respeito da 

decisão ref 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75968 Nr: 2944-03.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIO DE JESUS GAETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para querendo, manifestar-se sobre a 

juntada de ref. 29, onde não foi possível realizar a citação do executado 

por via postal, pois o endereço consta como não existente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75932 Nr: 2927-64.2017.811.0032

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado da parte Requerente para se manifestar 

em relação a Certidão ref. 29, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-49.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte Requerida/Recorrida, a fim de que apresente 

Contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-45.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RITA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que 

se manifeste em relação à petição da parte Reclamada constante no 

andamento retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-10.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SEBASTIAO MUNIZ DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se em relação à petição da parte Reclamada constante no 

andamento retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-39.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se com relação à petição da parte Reclamada constante no 

andamento retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-72.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR LEITE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da parte Reclamada constante nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-16.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da parte Reclamada constante nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-60.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TAIS CONRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da parte Reclamada constante nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-97.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADILCO MIGUEL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da parte Reclamada constante nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-63.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CEDILSON LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da parte Reclamada constante nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-17.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THALLYSSON OSNAN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da parte Reclamada constante nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-96.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ALUISIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da parte Reclamada constante nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-12.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEDREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da parte Reclamada constante nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-25.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARIA DE ALENCASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da parte Reclamada constante nos autos, 

no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002270-71.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AZ PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOPES THEODORO OAB - SP139970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GALVAO DE FRANCA (REU)

MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002270-71.2019.8.11.0053. AUTOR(A): AZ PARTICIPACOES LTDA REU: 

FERNANDO GALVAO DE FRANCA, MARIA APARECIDA CECOLIN 

GALVAO DE FRANCA Vistos etc. Intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preconiza o artigo 321 do 

Código de Processo Civil, a fim de comprovar sua hipossuficiência, nos 

termos do que dispõe o artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, inciso IV, Código de 

Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-72.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GONCALVES (INVENTARIANTE)

GIOVANA CASSIA NOGUEIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000360-72.2020.8.11.0053. AUTOR: MARIA RODRIGUES DA SILVA 

INVENTARIANTE: EDSON GONCALVES REU: GIOVANA CASSIA 

NOGUEIRA DOS SANTOS Vistos etc. A parte Autora requer a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, qualificando-se como "do 

lar", deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, INTIME-SE a parte 

Autora por meio de seu causídico, para emendar a inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 
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declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 17 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000071-42.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000071-42.2020.8.11.0053. AUTOR(A): AGROINDUSTRIAL PSF LTDA 

REU: FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR Vistos etc. Recebo a petição de id. 

28337850 como emenda da inicial. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por 

Agroindustrial PSF LTDA, em desfavor de Flavio Porto Castro Junior, todos 

(as) devidamente qualificados (as). RECEBO a presente inicial. CITE-SE a 

parte ré para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

pleiteado e ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor dado à causa (art. 701 do CPC), devendo a parte 

Requerida ser advertida de que se cumprir o mandado no prazo fixado, 

será isenta do pagamento das custas processuais (art. 701, § 1º do 

Código de Processo Civil), expedindo-se o respectivo mandado. A parte 

Requerida também deverá ser advertida de que é facultado, no mesmo 

prazo, o oferecimento de embargos à monitória, independentemente de 

prévia segurança do juízo (art. 702 do CPC) e de que caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC art. 701, § 

2º, do CPC). Cumpra-se . Às Providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 33483 Nr: 918-47.2009.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES MARINHO & CIA LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Expeça-se a certidão requerida.

2. Intime-se a Fazenda Nacional da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 35388 Nr: 1410-39.2009.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PEREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 58.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 39474 Nr: 980-53.2010.811.0053

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBSON DA SILVA LEITE, ADRIANA APARECIDA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Elly Carvalho Júnior - 

OAB:6132-B/MT

 Vistos etc.

Ao MPE para manifestação quanto ao pedido de parcelamento e 

impugnação da executada.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 63044 Nr: 81-50.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.S.A RIO PRETO LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA ME, E. BORIM EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11.660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14.325

 Vistos etc.

Fls. 394: DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias para que as partes formalizem 

acordo extrajudicial.

Após, escoado o prazo assinalado sem entabulação de transação, 

INTIME-SE a parte Exequente para dar prosseguimento ao feito.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64942 Nr: 454-81.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEDINA SANTANA DE ARAÚJO, ANTONIETA 

APARECIDA DE ALMEIDA, CÉLIA DAS GRAÇAS FONTES MOREIRA, 

ARLETE AUGUSTA DA SILVA ALMEIDA, CLARICE NUNES DA SILVA, 

ELOACIL MÁRCIA LIMA QUEIROZ, JOANICE CATARINA DE LIMA, MARIA 

DO CARMO FONTOURA, LAURETE FRANCISCA DA SILVA, ROSINAYRE 

PEDROSO DE LIMA, JOANA LEMES DE ALMEIDA, MARIA AUGUSTA DA 

SILVA, LUZIA MARQUES DE SOUZA, GONÇALINA ARRUDA 

NASCIMENTO, VENINA PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Garcia Pereira da Silva 

- OAB:16.806-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

fornecer as fichas cadastrais e financeiras do autor.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 812 Nr: 658-19.1999.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIZA FONSECA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alceu Ribeiro Teixeira - 

OAB:1006, João Afonso da Costa Ribeiro - OAB:1417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alceu Ribeiro Teixeira - 

OAB:1006

 Vistos etc.

Diante das informações prestadas 261-276, considero por satisfeita as 

diligências requeridas.

Considerando as alterações das matrículas de n. 1.710 e n. 2.134, dos 

imóveis descritos, DEFIRO a retificação do formal de partilha a fim de 
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constar transcrição atual dos imóveis, tal como postulado em fls. 231-253, 

mediante o pagamento dos respectivos emolumentos.

Após o cumprimento, nada sendo requerido, retornem os autos ao 

arquivo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 45656 Nr: 227-62.2011.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY CABRAL, ARLINDO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDEIROS DE PRUDENTE GONÇALVES DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A sentença de usucapião reconheceu o direito a propriedade aos Srs. 

Arly Cabral e Arlindo Cabral, razão pela qual é escorreita a expedição de 

mandado de averbação ao CRI em nome destes.

Eventuais direitos cedidos devem ser resolvidos entre as partes.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 34302 Nr: 1148-89.2009.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS PEREIRA DA SILVA, DIVINO JOSÉ DA 

SILVA OLIVEIRA, BRAS ALVES DA SILVA, EVAILSON MORAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Marcos Vasconcelos - 

OAB:OAB/MT 11.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ediberto Vaz Guimaraes - OAB:MT 

9.788, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555, 

João Afonso da Costa Ribeiro - OAB:1417/MT, José Aécio Pires 

Salomé - OAB:3.111

 Ainda, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos do Ministério Público Estadual 

e APLICO em desfavor do requerido Isaias Pereira da Silva a seguinte 

medida cautelares diversas da prisão, até ulterior decisão em contrário:I) 

comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 (dez) de cada 

mês.ADVIRTA-SE o requerido que o descumprimento das medidas acima 

poderá acarretar na decretação da sua prisão preventiva (CPP, art. 282, § 

4º).CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão como o mandado 

(endereço à fl. 566).Ante a não localização do réu Divino José da Silva 

Oliveira (fl. 557), DETERMINO a intimação da pronúncia por edita. 

Certifique-se quanto a intimação do corréu Bras Alves da Silva (fl. 

553).Intime-se.Ciência ao MPE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8562 Nr: 622-30.2006.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILDO ARMAS LTDA, APARECIDO 

MAURILDO SIQUEIRA, JOSÉ MAURILDO SIQUEIRA, JOÃO COSTA DE 

OLIVEIRA, KÁTIA IRENICE ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ulindinei Araújo Barbosa - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37716 Nr: 539-72.2010.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROCUIABA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

CESAR CRESQUI JUNIOR, MARINÊS VILLALBA CRESQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSA MARIA TEIXEIRA 

MATTAR - OAB:6911

 Intimação da parte executada para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67188 Nr: 944-06.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA ROSA CUNHA DE CARVALHO, CLEYDE 

JORGE PEDROSO, GONÇALO CAETANO DA SILVA, DOMERTINO PINTO 

DE AMORIM, FORTUNATO PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Garcia Pereira da Silva 

- OAB:16.806-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82680 Nr: 1617-57.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 

horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de complementação de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 129 Nr: 240-81.1999.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RODRIGUES BENEVIDES, CARMITA DA 

SILVA BENEVIDES, BENTO RODRIGUES BENEVIDES, JOÃO BATISTA 

PEREIRA, MARIA MINERVINA ARANTES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD-PRESSA ADMINISTRADORA E 

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Campos Fraga 

- OAB:24546/SP, Helio Passadore - OAB:3008-A/MT, Luis Ferreira da 

Silva - OAB:1357/MT

 Vistos etc.

1. Intime-se o executado da penhora realizada (CPC, art. 841).

2. Expeça-se precatória para Várzea Grande/MT para fins de avaliação e 

alienação do bem penhorado (CPC, art. 879 e seguintes).

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000504-80.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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HELOISA MONTEIRO SALGADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONE MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000504-80.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HELOISA MONTEIRO 

SALGADO DA SILVA REQUERIDO: MARCONE MONTEIRO DA SILVA 

Vistos etc. Diante da indisponibilidade de realização da pericia pela 

POLITEC (id. 29761851), nos termos do art. 753, CPC, DETERMINO que 

seja oficiada a Secretária de Saúde desta cidade a fim de que indique o 

perito para proceder ao exame do interditando, informando data e horário 

por ele designado, bem como apresentar o laudo em 30 (trinta) dias. 

Quesitos do Juízo: a)- O Sr. Marcone Monteiro da Silva sofre de alguma 

enfermidade física ou mental? b)- Em caso positivo, qual a natureza da 

doença? c)- É enfermidade de caráter transitório ou permanente? d)- Pode 

o paciente em questão reger sua pessoa e administrar seus bens? 

Aportado o laudo pericial aos autos, conceda-se vistas dos autos ao MPE 

para parecer. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-31.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ONOFRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

14:55 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-38.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA CRISTINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

15:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-60.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAS NEVES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

15:05 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-07.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIX DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

15:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-66.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

15:35 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-43.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO ARAUJO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE INOCENCIO QUEIROZ (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

16:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-28.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

16:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-59.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LEITE PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000432-59.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:CLEONICE LEITE 

PEREIRA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 980 de 1019



CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-13.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CAROLINE PEREIRA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

16:15 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER. 15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-87.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

JEORGE JOSE DA SILVA OAB - 798.577.601-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

16:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-69.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMIR LEMOS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

14:25 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-68.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NEVES GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 18 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-57.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 24/10/2019 

13:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-57.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 18 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000272-79.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000272-79.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e da 

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (SEDUC), em 

favor dos interesses de Claudio Ulmer e Divino Santana da Costa, todos 

suficientemente qualificados no processo ora em epígrafe. Aduz o 

requerente que os Requeridos vieram a promover concurso público (Edital 

n° 01/2017), vindo a ofertar 05 (cinco) vagas para o cargo de “Apoio 

Administrativo Educacional – Vigilância” no município de Alto Boa Vista – 

MT, vindo a convocar todos os candidatos aprovados. Contudo, teriam os 

aprovados em 1° e 4° lugar, após assumirem as vagas, pedido 

exoneração dos cargos que ocupavam, vindo o requerido a realizar 

contratação de duas pessoas para assumirem as vagas, por meio de 

processo seletivo, olvidando-se em nomear os demais candidatos 

classificados no concurso público. Dessa maneira, requereu em sede de 

antecipação da tutela a nomeação dos demais candidatos aprovados (6° e 

7° lugar). Em decisão de ID n° 19068810 fora determinada a notificação 

dos requeridos para manifestarem quanto ao pedido liminar. O Estado 

requerido apresentou manifestação (ID n° 19600649), informando a 

ausência dos requisitos para a concessão da liminar, ante a vedação legal 

em concessão de liminar que esgote o mérito da demanda e ausência de 

previsão no orçamento público, juntando documentos na sequência. O 

Juízo concedera a liminar vindicada (ID n° 20321870), determinando que o 

Estado requerido procedesse a nomeação dos Srs. Cláudio Ulmer e Divino 

Santana da Costa, classificados em 6° e 7° lugares. O Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação ao feito (ID n° 21301720), alegando a 

preliminar de inadequação da via eleita e inépcia da inicial; no mérito, 

alegou a inexistência de conduta ilícita a ser submetida a controle judicial; 

ausência de recursos financeiros e limite de despesa com pessoal 
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ultrapassado, pugnando pela improcedência da ação. Juntou documentos 

corroborando o alegado. O requerente apresentou impugnação à 

contestação (ID n° 23255793), refutando as preliminares, rebatendo o 

mérito da contestação e informando o descumprimento da liminar 

requestada. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Estando os elementos necessários a formação da minha 

convicção existente nos autos, conheço diretamente do pedido, por ser 

desnecessária a produção de quaisquer outras provas, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Nesse contexto, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. No caso 

em comento, a Defensoria Pública ajuizou a presente demanda em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, uma vez que este teria contratado 02 

(dois) profissionais para o cargo de Apoio Administrativo Educacional 

(vigilância), ocasião em que estaria vigente o concurso público regido pelo 

Edital n° 01/2017, possuindo candidatos classificados e aptos para 

exercerem o ofício. Resta incontroverso nos autos que a Administração 

Pública veio a contratar 02 (dois) profissionais para o cargo de Apoio 

Administrativo Educacional – vigilância (ID n° 18688978 – fls. 05/06), haja 

vista que dois dos servidores aprovados/nomeados teriam sido 

exonerados do cargo a pedido (ID n° 18688979 – fls. 7). Convém 

ressaltar, de início, que o simples fato de a administração pública vir a 

contratar profissionais em caráter temporário para o desempenho de 

determinado cargo, não fere os direitos dos candidatos amparados pelas 

normativas do concurso público. Entretanto, como se observa no presente 

caso, as contratações realizadas mostraram-se em desconformidade com 

os padrões constitucionais estabelecidos, em razão de que a contratação 

foi realizada como forma de suprir a ausência dos profissionais efetivos 

no cargo, conforme consta no ofício n° 010/2019/UAGP/SAGPE da 

Secretaria de Estado de Educação (ID n° 18688979), não havendo que se 

falar em precariedade/temporariedade destas. Em outras palavras, a 

contratação de novos servidores, para os cargos daqueles que pediram 

exoneração, afronta ao princípio da legalidade, uma vez que o Edital do 

Concurso Público houve a previsão expressa das vagas necessárias ao 

cargo, o que, ocorrendo a exoneração de servidores, estando o concurso 

ainda em vigência, dever-se-ia nomear os demais candidatos que foram 

classificados. Dessa forma, latente a conduta ilícita da Administração 

Pública, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário no ato 

administrativo, a fim de se corrigir a arbitrariedade constatada. Como se 

sabe, o Edital faz lei entre as partes, obrigando-se àqueles que irão 

submeter-se ao concurso ao cumprimento das normas ali insculpidas, bem 

como vinculando a própria Administração à observância destas. Seguindo 

a melhor doutrina, Matheus Carvalho[1] enfatiza que [...] uma vez 

publicado o edital, seus termos vinculam todos aqueles que pretendem 

participar do certame, assim com a própria Administração Pública que 

ficará obediente aos ditames ali estabelecidos. Trata-se do princípio de 

vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de 

concursos públicos. (CARVALHO, 2018, p. 810.) Nesse sentido, é firme a 

jurisprudência que a expectativa de direito do candidato classificado, se 

convola em direito adquirido quando realizada contratações precárias para 

o mesmo cargo, conforme se denota do caso posto em discussão. 

Colaciono abaixo recentes julgados do e. TJMT nestes termos: MANDADO 

DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADO 

FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO 

A PEDIDO DE CANDIDATA NOMEADO - VACÂNCIA DO CARGO - 

DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO 

SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA A IMPETRANTE - 

ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À 

NOMEAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA. A 

desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do 

cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata 

nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente. (N.U 

0000927-40.2015.8.11.0007, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 19/02/2020) MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO 

PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO 

EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — 

COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO 

À NOMEAÇÃO. “O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado 

fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar 

entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos 

classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança 

deferida. EMENTA - AGRAVO INTERNO AGRAVO INTERNO — MANDADO 

DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE 

ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA. Em razão do 

julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão 

agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da 

perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado. (N.U 

1008326-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 

18/02/2020) Nessa mesma linha de pensar é o posicionamento do e. 

Superior Tribunal de Justiça (STJ): CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE 

CONCORRENTES MAIS BEM CLASSIFICADOS. REPOSICIONAMENTO NA 

LISTA. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO À NOMEAÇÃO. 4. O STJ entende que 

se deve "reconhecer que o ato administrativo que convoca candidato para 

preencher outras vagas, oferecidas após o preenchimento daquelas 

previstas pelo edital, gera o mesmo efeito do ato de convocação dos 

candidatos aprovados dentro do número de vagas, quando há 

desistência. É que, também nessa hipótese, a administração, por meio de 

ato formal, manifesta necessidade e interesse no preenchimento da vaga, 

de tal sorte que a convocação de candidato que, posteriormente, 

manifesta desinteresse, não gera somente expectativa de direito ao 

candidato posterior, mas direito subjetivo" (AgRg no RMS 41.031/PR, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/8/2015). 5. Com 

efeito, "apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas 

ofertadas no edital do certame tem, em regra, direito público subjetivo à 

nomeação, conforme decidido no RE 598.099/MS, em julgamento com 

repercussão geral. No entanto, o candidato originalmente excedente que, 

em razão da inaptidão de outros concorrentes mais bem classificados, ou 

de eventuais desistências, reclassifica-se e passa a figura nesse rol de 

vagas ofertadas, ostenta igualmente o direito à nomeação" (AgInt no RMS 

58.228/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

13/12/2018). Quanto a tese ventilada pelo requerido, quanto ao limite de 

gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), o 

Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento da possibilidade de 

não nomeação de candidato, de forma excepcional, quando comprovados 

os requisitos cumulativos exigidos e elencados no bojo do RE 598.099/MS, 

a saber: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma 

situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à 

publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação 

deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à 

época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, 

implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade 

de cumprimento efetivo das regras do edital; e d) Necessidade: a solução 

drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve 

ser extremamente necessária, de forma que a administração somente 

pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios 

menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. 

Nesse contexto, tem-se que o Edital do concurso público fora publicado 

em 03/07/2017, sendo que o Requerido alega que desde o ano de 2016 

vem passando por crise financeira e fiscal, o que refuta o requisito 

contido na letra “a”, posto que o Edital fora publicado posteriormente à 

constatação do início da situação excepcional apontada. Ao que consta 

dos autos, embora o reconhecimento do aumento excessivo dos gastos 

com servidores públicos mencionado pelo requerido, tem-se que os 

gastos com pessoal, até o primeiro quadrimestre de 2019, perfazia o 

montante de 58,55% da Receita Corrente Líquida. O aumento dos gastos 

com funcionários públicos não é situação enquadrada como imprevisível, 

posto que a Administração Pública deve manter controle rigoroso nesse 

sentido, contrapondo, dessa forma, o requisito disposto na letra “b”, o que, 

consequentemente, afasta a orientação da norma da letra “c”. Por fim, 

quanto ao requisito estampado na letra “d”, não vislumbro justificativa 

plausível quanto a medida tomada em não nomear os aprovados, uma vez 

que foram efetivamente contratadas 02 (duas) pessoas, a título precário, 

para as funções dos requerentes (ID n° 18688978 – fls. 05/06), 

demonstrando assim a possibilidade financeira, bem como a necessidade 

dos servidores. Além disso, o requerido possui outros meios para 

amenizar sua situação financeira, a exemplo da possibilidade de 

exoneração dos funcionários contratados. Nesse contexto, o requerido 

não comprovou nos autos enquadrar-se na situação prevista para a não 
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nomeação dos candidatos, não englobando-se em qualquer dos preceitos 

exigidos, os quais, inclusive, são cumulativos. Assim, comprovadas nos 

autos as contratações irregulares na vigência do concurso público, 

convola-se a expectativa de direito dos candidatos classificados em 6° e 

7° lugares do cargo de Apoio Administrativo Escolar (vigilante) em direito 

subjetivo a nomeação, inexistindo quaisquer fundamentos aptos a não 

nomeação destes, sendo a procedência da ação medida de rigor. 

DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, confirmando a decisão que deferiu a antecipação da 

tutela (ID n° 20321870), condenando os requeridos a nomear os Srs. 

Cláudio Ulmer e Divino Santana da Costa, classificados em 6° e 7º lugares, 

respectivamente, ambos para o cargo de “Apoio Administrativo Escolar 

(vigilante)”, no município de Alto Boa Vista – MT. Por conseguinte, julgo 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Considerando que fora informado o não 

cumprimento da liminar no prazo assinalado anteriormente, determino a 

intimação do Estado Requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a nomeação dos candidatos Cláudio Ulmer e Divino Santana da 

Costa, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, limitada ao 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais, por força da teoria do desestímulo. 

Sem custas e honorários, por serem incabíveis na espécie. Sentença não 

sujeita ao Reexame Necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se ao final, após serem tomadas as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 17 de 

março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito [1] 

CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 5ª Edição revista, 

atualizada e ampliada. Editora JusPODIVM, 2018.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 13/2020-GAB A Doutora Lilian Bartolazzi L. Bianchini, Juíza 

de Direito e Diretora do Foro Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

Estado de Mato Grosso; no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que o art. 696 da CNGC dispõe que todos os veículos 

apreendidos e que se encontrem à disposição dos Juízos deverão ser 

encaminhados aos depósitos Públicos ou, na falta destes, ao depositário 

nomeado pelo Juiz do Feito; CONSIDERANDO que não há depositários 

Públicos na Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT; 

CONSIDERANDO que o art. 697 da CNGC determina que não podem 

figurarem como depositários os Juízes de Direito, funcionários ou 

serventuários da Justiça; CONSIDERANDO, ainda, que nesta Comarca não 

há espaço físico suficiente para armazenamento de bens apreendidos, e 

os que aqui se encontram já estão em situação crítica (amontoados);

CONSIDERANDO, por fim, a importância do armazenamento apropriado dos 

bens apreendidos a fim de se evitar sua degradação;

 RESOLVO; Art.1º. O Fórum da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos/MT não receberá mais bens apreendidos em inquéritos policiais 

até que seja disponibilizado espaço físico para seu devido 

armazenamento.

§ 1º. Fica vedado aos servidores deste sodalício o recebimento de bens 

apreendidos.

§2º. Caso sejam apresentados quaisquer bens apreendidos aos 

servidores responsáveis pelo setor de protocolo e distribuição, os mesmo 

deverão recusar o recebimento com fundamento nesta Portaria.

Art.2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. P.R. Cumpra-se remetendo cópia 

ao Excelentíssimo Desembargado Presidente do Tribunal de Justiça e ao 

Excelentíssimo Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, ao Ministério Público e OAB, à Delegacia de Polícia Civil e ao 

Comando da Polícia Militar desta Comarca. Porto Esperidião, 17 de março 

de 2020. Lilian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Citação

Citação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000262-32.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

JOSÉ Q MARCOS VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 

1000262-32.2020.8.11.0039 Valor da causa: R$ 286,56 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) POLO ATIVO: 

Nome: DORCIDIO SEBASTIAO DA SILVA Endereço: Sitio 2 Primos, Zona 

Rural Comunidade Caete, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 DE 

CUJUS: GABRIEL ESTEVAM DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS E OS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, dos termos da ação, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial,. RESUMO DA INICIAL: Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO – 

NCPC, art. 719 e ss. c/c art. 666 e Lei n. 6.858/1980 – em que a parte 

interessada DORCIDIO SEBASTIAO DA SILVA pugna, entre pedidos 

outros, pela concessão da assistência judiciária gratuita e para que lhe(s) 

seja autorizado o levantamento de valores existentes e conta bancária, 

que afirma existente em nome do de cujus GABRIEL ESTEVAM DOS 

SANTOS. Narra que: “(…) é SOBRINHO do Sr. GABRIEL ESTEVAM DOS 

SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Cosmorama/SP, Cédula de 

Identidade nº 360767 SSP/PR, residia no Sítio 2 Primos – Comunidade do 

Caeté, município de São José dos Quatro Marcos–MT, CEP 78.285-000, 

FALECIDO em 25 de janeiro de 2020, conforme certidão de óbito em 

anexo. O Requerente objetiva com o presente pedido o levantamento de 

saldos existentes em Conta Capital, Conta Corrente, Conta Poupança e 

Fundo de Investimentos em conjunto com o falecido na Cooperativa de 

Credito Sicredi Agência 0805 de São José dos Quatro Marcos/MT, 

conforme documentos anexos a presente demanda, bem como seu 

posterior encerramento. Insta informa que previamente a interposição da 

ação houve a tentativa de resolução administrativa junto ao Banco Sicredi, 

porém sem êxito, visto que este exige para levantamento de valores e 

encerramento da conta uma autorização judicial, razão pela se funda a 

presente demanda. (...). RESUMO DA DECISÃO: Isso posto, não sendo o 

caso/hipótese de indeferimento da petição inicial ou de improcedência 

liminar do pedido, DETERMINO o regular processamento da ação alvará 

judicial – NCPC, art. 725, VII -, com a citação de todos os interessados, 

sendo os incertos ou desconhecidos por edital com prazo de 20 (vinte) 

dias – NCPC, art. 256, I, art. 257, III e art. 259, III -, para que se manifestem, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias e a expedição de ofício ao(à) 

Cooperativa de Credito Sicredi, Agência 0805, de São José dos Quatro 

Marcos-MT, a fim de verificar a existência de valores em nome do de cujus 

GABRIEL ESTEVAM DOS SANTOS, CPF/MF n. 299.653.651-72 – NCPC, art. 

438, I -, após isso, a intimação da parte interessada requerente, através 

de seu(s) advogado(s)/defensor público, para que tenha ciência da 

resposta/resultado e, querendo, manifeste no prazo de 15 (quinze) dias – 

NCPC, art. 437, § 1º. A Fazenda Pública somente será ouvida nos casos 

em que tiver interesse não sendo essa a hipótese – NCPC, art. 722. Com a 

petição da parte ou transcurso desse in albis, retorne-me concluso para 

sentença. Cumpra. Às providências. De Araputanga-MT por São José dos 

Quatro Marcos-MT, 10 de março de 2020 - 18:12:27. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho-Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
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ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSIMEIRI DELFORNO, digitei. S 

JOSÉ Q MARCOS, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000265-55.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000265-55.2018.8.11.0039. EXEQUENTE: FRANCIELLY 

APPARECIDA STORTI ASSUNCAO EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução de Honorários Advocatícios através de RPV proposta em face 

da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. 2. Ante o petitório de id nº 

28572628, HOMOLOGO o pedido de renúncia da atualização de cálculos 

para que surtam seus efeitos, devendo para tanto ser expedido oficio ao 

e.TJMT, noticiando a vontade do dativo. 3. Após, determino que seja 

expedido ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

que proceda ao pagamento das verbas por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor), fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação da 

requisição e à conta do respectivo crédito. 4. Com ou sem pagamento, 

certifique-se o prazo e dê-se vistas a parte autora para manifestar-se 

acerca do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 16 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-33.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI CARDOSO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010019-33.2017.8.11.0039. REQUERENTE: SIDNEI CARDOSO 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 1. Vistos. 2. Defiro o pleito ID. 25436245, razão pela qual 

determino seja oficiada a Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a 

vinculação dos valores depositados no presente feito. 3. Após, 

independentemente de nova decisão, DETERMINO a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados, observando-se a conta bancária 

indicada, devendo o comprovante ser juntado no processo. 4. Havendo o 

devedor adimplido a obrigação, conforme evidenciado no depósito 

realizado – ID. 21529643, a extinção do feito é medida que se impõe. 5. 

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e faço com fulcro nos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 6. Sem custas e despesas 

processuais. 7. Transitada em julgado e não havendo pendências, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 8. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. De São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-33.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI CARDOSO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010019-33.2017.8.11.0039. REQUERENTE: SIDNEI CARDOSO 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 1. Vistos. 2. Defiro o pleito ID. 25436245, razão pela qual 

determino seja oficiada a Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a 

vinculação dos valores depositados no presente feito. 3. Após, 

independentemente de nova decisão, DETERMINO a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados, observando-se a conta bancária 

indicada, devendo o comprovante ser juntado no processo. 4. Havendo o 

devedor adimplido a obrigação, conforme evidenciado no depósito 

realizado – ID. 21529643, a extinção do feito é medida que se impõe. 5. 

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e faço com fulcro nos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 6. Sem custas e despesas 

processuais. 7. Transitada em julgado e não havendo pendências, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 8. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. De São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-65.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000189-65.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ALESSANDRO 

LUIZ DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 1. Vistos. 2. Defiro 

o pleito ID. 22040396, razão pela qual determino seja oficiada a Conta 

Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação dos valores 

depositados no presente feito. 3. Após, independentemente de nova 

decisão, DETERMINO a expedição de alvará para liberação dos valores 

vinculados, observando-se a conta bancária indicada, devendo o 

comprovante ser juntado no processo. 4. Havendo o devedor adimplido a 

obrigação, conforme evidenciado no depósito realizado – ID. 21523013, a 
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extinção do feito é medida que se impõe. 5. Isto posto, JULGO EXTINTA a 

presente execução e faço com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do CPC. 6. Sem custas e despesas processuais. 7. Transitada em 

julgado e não havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. De São José 

dos Quatro Marcos-MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-65.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000189-65.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ALESSANDRO 

LUIZ DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 1. Vistos. 2. Defiro 

o pleito ID. 22040396, razão pela qual determino seja oficiada a Conta 

Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação dos valores 

depositados no presente feito. 3. Após, independentemente de nova 

decisão, DETERMINO a expedição de alvará para liberação dos valores 

vinculados, observando-se a conta bancária indicada, devendo o 

comprovante ser juntado no processo. 4. Havendo o devedor adimplido a 

obrigação, conforme evidenciado no depósito realizado – ID. 21523013, a 

extinção do feito é medida que se impõe. 5. Isto posto, JULGO EXTINTA a 

presente execução e faço com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do CPC. 6. Sem custas e despesas processuais. 7. Transitada em 

julgado e não havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. De São José 

dos Quatro Marcos-MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000950-28.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000950-28.2019.8.11.0039. REQUERENTE: APARECIDA 

NOGUEIRA REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos. 1. Trata-se de Alvará Judicial 

para Levantamento de valores, recebimento residual e encerramento da 

conta no Banco 748 – Cooperativa de Crédito Sicredi Noroeste-MT em 

nome do de cujus Severino Barboza Camelo Filho. 2. Aduz em apertada 

síntese que no dia 17/10/2019, o Sr. Severino Barboza Camelo Filho veio a 

falecer conforme consta da certidão de óbito em anexo. 3. Assim, a ‘de 

cujus’ deixou a conta poupança junto à Cooperativa de Crédito Sicredi 

Noroeste – MT, ag. 0805, em São josé dos Quatro Marcos-MT, motivo pelo 

qual pugna pelo encerramento da conta bancária. 4. A ação sob o rito da 

Lei n. 9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se preenchidos os 

requisitos legais para a propositura perante o Juizado Especial Cível. 5. 

RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95). 6. Concedo os benefícios da justiça gratuita. 7. Por 

conseguinte, tem-se que o alvará judicial é procedimento de jurisdição 

voluntária que, por essência, é mera administração pública de interesses 

privados, em razão de expressa opção do legislador processual. 

Caracteriza-se, em síntese, pela inexistência de litígio, cabendo ao Poder 

Judiciário, por consequência, simplesmente homologar ou autorizar o 

pedido de natureza eminentemente particular. 8. Analisando os autos, 

tem-se que a pretensão exposta na peça de ingresso merece acolhimento, 

haja vista que, diante da documentação e declarações apresentadas. 9. 

Reprise-se que o presente procedimento é de jurisdição voluntária, 

ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem está o Juiz obrigado 

a observar critérios de legalidade estrita, podendo inclusive adotar em 

cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna (art. 723 

do NCPC), bem como é livre para ordenar de ofício a realização de 

quaisquer providências. 10. Portanto, DEFIRO o pedido de alvará judicial, 

julgando procedente a presente pretensão, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Expeça-se competente Alvará Judicial 

ao Banco Cooperativa de Crédito Sicredi Noroeste – MT, ag. 0805 – conta: 

00089954, autorizando o encerramento de tal conta bancária em nome da 

‘de cujus’ Severino Barboza Camelo Filho. 12. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-51.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010141-51.2014.8.11.0039. REQUERENTE: RODRIGUES DOS 

SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

1. Vistos. 2. A embargante opôs embargos de declaração contra a r. 

sentença proferida no feito, aduzindo, em síntese, haver obscuridade no 

citado comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. Compulsando os 

autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no 

tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que 

foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da 

controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os 

elementos de convicção insertos na liça. 6. Quanto a pretendida alteração 

da decisão embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação 

possível apenas por via do recurso adequado. 7. Isto posto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como 

foi lançado. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 10. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-51.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010141-51.2014.8.11.0039. REQUERENTE: RODRIGUES DOS 

SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

1. Vistos. 2. A embargante opôs embargos de declaração contra a r. 

sentença proferida no feito, aduzindo, em síntese, haver obscuridade no 

citado comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. Compulsando os 

autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no 

tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que 

foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da 

controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os 

elementos de convicção insertos na liça. 6. Quanto a pretendida alteração 

da decisão embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação 

possível apenas por via do recurso adequado. 7. Isto posto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como 

foi lançado. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 10. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 
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Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-15.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CILMARA DOS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000009-15.2018.8.11.0039. REQUERENTE: CILMARA DOS 

SANTOS DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1. Vistos. 2. A embargante opôs 

embargos de declaração contra a r. sentença proferida no feito, aduzindo, 

em síntese, haver obscuridade no citado comando judicial. 3. É o sucinto 

relato. 4. Decido. 5. Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, 

obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando 

judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os 

aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento 

exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça. 6. Quanto 

a pretendida alteração da decisão embargada se revela despicienda, pois 

se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado. 7. 

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

10. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-15.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CILMARA DOS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000009-15.2018.8.11.0039. REQUERENTE: CILMARA DOS 

SANTOS DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1. Vistos. 2. A embargante opôs 

embargos de declaração contra a r. sentença proferida no feito, aduzindo, 

em síntese, haver obscuridade no citado comando judicial. 3. É o sucinto 

relato. 4. Decido. 5. Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, 

obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando 

judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os 

aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento 

exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça. 6. Quanto 

a pretendida alteração da decisão embargada se revela despicienda, pois 

se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado. 7. 

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

10. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-85.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010022-85.2017.8.11.0039. REQUERENTE: EMERSON GOMES 

DE SA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 1. Vistos. 2. A embargante opôs 

embargos de declaração contra a r. sentença proferida no feito, aduzindo, 

em síntese, haver obscuridade no citado comando judicial. 3. É o sucinto 

relato. 4. Decido. 5. Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, 

obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando 

judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os 

aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento 

exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça. 6. Quanto 

a pretendida alteração da decisão embargada se revela despicienda, pois 

se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado. 7. 

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

10. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-85.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010022-85.2017.8.11.0039. REQUERENTE: EMERSON GOMES 

DE SA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 1. Vistos. 2. A embargante opôs 

embargos de declaração contra a r. sentença proferida no feito, aduzindo, 

em síntese, haver obscuridade no citado comando judicial. 3. É o sucinto 

relato. 4. Decido. 5. Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, 

obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando 

judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os 

aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento 

exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça. 6. Quanto 

a pretendida alteração da decisão embargada se revela despicienda, pois 

se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado. 7. 

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

10. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-94.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010164-94.2014.8.11.0039. REQUERENTE: CLARICE 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos. 1. Intime-se a parte 

autora por meio de seu advogado constituído (Charles Kleber Rodrigues), 

para manifestar-se acerca do que entender de direito, no prazo de 15 

quinze dias. 2. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-24.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILIDADE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000140-24.2017.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA - CONTABILIDADE - ME REQUERIDO: VIVO S.A. 1. 

Vistos. 2. Considerando o pleito de ID. 22735323, intime-se a parte 

requerida para pagar o valor remanescente, indicado em ID. 22735329, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 3. Cumpra, expedindo o necessário. São José 

dos Quatro Marcos-MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000277-69.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000277-69.2018.8.11.0039. EXEQUENTE: ANDRE LUIZ PICOLI 

HERRERA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1. 

Vistos. 2. Analisando os autos, observo que a parte exequente 

apresentou devidamente os cálculos. 3. Instada a se manifestar, a 

requerida quedou-se inerte conforme certidão em ID nº. 28928814. 4. 

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pela parte, sendo a homologação do cálculo medida escorreita. 5. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o cálculo do Requerente no montante de R$ 

2.640,15 (dois mil seiscentos quarenta reais e quinze centavos). 6. 

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos 

moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO ao pagamento das 

verbas executadas, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação 

e à conta do respectivo crédito, sob pena de penhora. 7. Cumpra-se. 8. 

Expeça-se o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010015-93.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010015-93.2017.8.11.0039. EXEQUENTE: ANDRE LUIZ PICOLI 

HERRERA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 2. 

Analisando os autos, observo que a parte exequente apresentou 

devidamente os cálculos. 3. Instada a se manifestar, a requerida 

quedou-se inerte conforme certidão em ID nº. 28944556. 4. Assim, 

desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos pela 

parte, sendo a homologação do cálculo medida escorreita. 5. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o cálculo do Requerente no montante de R$ 834,72 

(oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos). 6. 

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos 

moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO ao pagamento das 

verbas executadas, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação 

e à conta do respectivo crédito, sob pena de penhora. 7. Cumpra-se. 8. 

Expeça-se o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010015-93.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010015-93.2017.8.11.0039. EXEQUENTE: ANDRE LUIZ PICOLI 

HERRERA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 2. 

Analisando os autos, observo que a parte exequente apresentou 

devidamente os cálculos. 3. Instada a se manifestar, a requerida 

quedou-se inerte conforme certidão em ID nº. 28944556. 4. Assim, 

desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos pela 

parte, sendo a homologação do cálculo medida escorreita. 5. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o cálculo do Requerente no montante de R$ 834,72 

(oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos). 6. 

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos 

moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO ao pagamento das 

verbas executadas, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação 

e à conta do respectivo crédito, sob pena de penhora. 7. Cumpra-se. 8. 

Expeça-se o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000276-84.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000276-84.2018.8.11.0039. EXEQUENTE: ANDRE LUIZ PICOLI 

HERRERA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1. 

Vistos. 2. Analisando os autos, observo que a parte exequente 

apresentou devidamente os cálculos. 3. Instada a se manifestar, a 

requerida quedou-se inerte conforme certidão em ID nº. 28928839. 4. 

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pela parte, sendo a homologação do cálculo medida escorreita. 5. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o cálculo do Requerente no montante de R$ 

4.482,55 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 

cinco centavos). 6. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou 

PRECATÓRIO ao pagamento das verbas executadas, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

sob pena de penhora. 7. Cumpra-se. 8. Expeça-se o necessário. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 17 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000275-02.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000275-02.2018.8.11.0039. EXEQUENTE: ANDRE LUIZ PICOLI 

HERRERA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1. 

Vistos. 2. Analisando os autos, observo que a parte exequente 

apresentou devidamente os cálculos. 3. Instada a se manifestar, a 

requerida quedou-se inerte conforme certidão em ID nº. 28943011. 4. 

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pela parte, sendo a homologação do cálculo medida escorreita. 5. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o cálculo do Requerente no montante de R$ 

4.400,25 (quatro mil quatrocentos reais e vinte e cinco centavos). 6. 

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos 

moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO ao pagamento das 

verbas executadas, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação 

e à conta do respectivo crédito, sob pena de penhora. 7. Cumpra-se. 8. 

Expeça-se o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000151-19.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000151-19.2018.8.11.0039. EXEQUENTE: SILVIO JOSE 

COLUMBANO MONEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de 

Honorários Advocatícios através de RPV proposta em face da Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso. 2. Ante o petitório de id nº 28572628, 

HOMOLOGO o pedido de renúncia da atualização de cálculos para que 

surtam seus efeitos, devendo para tanto ser expedido oficio ao e.TJMT, 

noticiando a vontade do dativo. 3. Após, determino que seja expedido 

ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que 

proceda ao pagamento das verbas por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor), fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação da 

requisição e à conta do respectivo crédito. 4. Com ou sem pagamento, 

certifique-se o prazo e dê-se vistas a parte autora para manifestar-se 

acerca do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001000-54.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1001000-54.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: DAIANE RODRIGUES 

GOMES COELHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 2. 

Sem sombra de dúvidas, o autor fez prova da liquidez e da certeza de 

suas nomeações, eis que acostou aos autos, a certidão que foi expedida, 

a qual atesta o montante arbitrado a título de honorários, respectivamente. 

3. Neste pórtico, a jurisprudência pátria, notadamente a do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu que a simples insuficiência 

da Defensoria Pública em face das demandas, mormente pelo acúmulo de 

feitos que dependem de seu patrocínio, autoriza a nomeação de 

defensores dativos, a fim de que os mandamentos constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sejam devidamente cumpridos. 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - SERVIÇOS PRESTADOS - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO IMPROVIDO. O advogado que atuar como defensor dativo, 

nomeado pelo magistrado, quando inexistir Defensoria Pública, ou quando 

o serviço disposto à comunidade for insuficiente diante da demanda, faz 

jus à remuneração condizente, a título de honorários advocatícios. (TJMT, 

Ap 21203/2011, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 09/08/2011, Data da publicação no DJE 16/08/2011) 

(original sem destaque) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO – SERVIÇOS 

PRESTADOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDENAÇÃO E 

SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O advogado que atuar como 

defensor dativo, nomeado pelo magistrado, quando inexistir Defensoria 

Pública, ou quando o serviço disposto à comunidade for insuficiente diante 

da demanda, faz jus à remuneração condizente, a título de honorários 

advocatícios. (TJMT, Ap 36033/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/10/2012, 

Data da publicação no DJE 28/11/2012) (original sem destaque) 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - COBRANÇA - 

DEFENSOR DATIVO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO 

ESTADO PARA SUPRIR REPRESENTAÇÃO - HONORÁRIOS - AUSÊNCIA 

DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA - COMPROVAÇÃO DO 

TRABALHO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO. 

A possibilidade da cobrança de honorários advocatícios pelos serviços 

prestados por advogado nomeado como defensor dativo, curador, ou 

assistente judiciário às partes desfavorecidas economicamente, por 

inexistir Defensoria Pública constituída pelo Estado na Comarca, ou por 

insuficiência de serviços à disposição da comunidade, é impostergável.

(TJMT, Ap 93350/2008, DES. DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/11/2008, Data da publicação no 

DJE 05/12/2008) (original sem destaque) 4. Partindo-se deste 

pressuposto, e com fundamento no que foi abalizado no presente 

decisório, devido é o pagamento dos honorários advocatícios ao autor da 

presente demanda pelo Estado de Mato Grosso, eis se tratar de verba 

necessária ao pagamento do serviço profissional prestado, nos moldes do 

que vem insculpido no art. 22, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.906/1994. 5. 

Deste modo, cite-se a parte executada, dando-lhe ciência de que o prazo 

de trinta dias para oferecimento de embargos será contado da juntada aos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (Art. 910 

Código de Processo Civil). 6. Se não houver embargos, nos moldes do 

Provimento nº 11/2017-CM, DETERMINO o envio ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência, dos documentos necessários para 

realização do cálculo de liquidação do débito da presente demanda. 7. 

Com a juntada do cálculo, independentemente de nova decisão, expeça-se 

oficio ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que 

proceda no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 5 do Provimento 

11/2017-CM), o pagamento das verbas por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor), fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação da 

requisição e à conta do respectivo crédito, observando-se o disposto no 

art. 100 da CF, sob pena de bloqueio de verbas suficientes ao 

adimplemento da obrigação. 8. Havendo embargos, certifique-se a 

tempestividade e dê-se vistas a parte autora para manifestar-se no prazo 

legal. 9. Intime-se. 10. Cumpra-se expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000150-34.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000150-34.2018.8.11.0039. EXEQUENTE: IZAIAS DOS 

SANTOS SILVA JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Honorários Advocatícios 

através de RPV proposta em face da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso. 2. Ante o petitório de id nº 28572628, HOMOLOGO o pedido de 

renúncia da atualização de cálculos para que surtam seus efeitos, 

devendo para tanto ser expedido oficio ao e.TJMT, noticiando a vontade 

do dativo. 3. Após, determino que seja expedido ofício ao Presidente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das 

verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação da requisição e à conta do 

respectivo crédito. 4. Com ou sem pagamento, certifique-se o prazo e 

dê-se vistas a parte autora para manifestar-se acerca do que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-52.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PARIZOTO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010311-52.2016.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA HELENA 

PARIZOTO DE MACEDO REQUERIDO: BRADESCARD Vistos. 1. Cuida-se 

de Cumprimento de Sentença proposta sob o rito da lei nº 9.099/95. 2. 

Intimado para efetuar o pagamento do débito, o executado apresentou nos 

autos em ID n. 20347524 o comprovante de pagamento dos valores 

devidos. 3. Após, a parte autora pugnou pela expedição de alvará – ID. 

22618395 e extinção do feito. 4. É o sucinto relato. Decido. 5. O fato de a 

parte executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do 

pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto, com resolução do 

mérito, pois o fim executivo é a satisfação do débito/obrigação e foi 

juntado aos autos comprovante de pagamento. 6. Assim, conclui-se, a 

toda evidência, inexistir débito remanescente. 7. Ante o exposto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e JULGO EXTINTA por 

sentença o presente cumprimento de sentença, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, inciso II 

e 925 do Código de Processo Civil. 8. Proceda-se com a vinculação dos 

valores depositados no presente feito, e, após, expeça-se o respectivo 

alvará de levantamento. 9. Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas necessárias. 10. Intime-se. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-52.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PARIZOTO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010311-52.2016.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA HELENA 

PARIZOTO DE MACEDO REQUERIDO: BRADESCARD Vistos. 1. Cuida-se 

de Cumprimento de Sentença proposta sob o rito da lei nº 9.099/95. 2. 

Intimado para efetuar o pagamento do débito, o executado apresentou nos 

autos em ID n. 20347524 o comprovante de pagamento dos valores 

devidos. 3. Após, a parte autora pugnou pela expedição de alvará – ID. 

22618395 e extinção do feito. 4. É o sucinto relato. Decido. 5. O fato de a 

parte executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do 

pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto, com resolução do 

mérito, pois o fim executivo é a satisfação do débito/obrigação e foi 

juntado aos autos comprovante de pagamento. 6. Assim, conclui-se, a 

toda evidência, inexistir débito remanescente. 7. Ante o exposto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e JULGO EXTINTA por 

sentença o presente cumprimento de sentença, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, inciso II 

e 925 do Código de Processo Civil. 8. Proceda-se com a vinculação dos 

valores depositados no presente feito, e, após, expeça-se o respectivo 

alvará de levantamento. 9. Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas necessárias. 10. Intime-se. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000169-40.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000169-40.2018.8.11.0039. EXEQUENTE: ELISANGELA 

RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Execução de Honorários Advocatícios através de 

RPV, proposta por Elisangela Rodrigues da Silva em face da Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso. 2. Considerando a decisão em ID n. 

14509062 e o decurso de prazo para oposição de embargos à execução, 

conforme consta nos autos, HOMOLOGO os valores atualizados 

apresentados pela exequente de acordo com ID n. 19280372, no valor de 

R$ 4.482,55 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e, cinquenta e 

cinco centavos), e por consequência, determino que seja expedido ofício 

ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que proceda ao 

pagamento das verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de outubro 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-59.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010134-59.2014.8.11.0039. REQUERENTE: DORALICE DA 

SILVA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 1. Vistos. 2. 

DETERMINO a intimação da parte requerida para que promova as 

diligências necessárias para transferir a motocicleta objeto da presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a qual fixo no 

valor R$ 100,00 (cem reais) por dia, em caso de descumprimento. 3. Não 
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havendo pendências, arquive-se o presente feito. 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 11 

de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-68.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010200-68.2016.8.11.0039. REQUERENTE: ALESSANDRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1. Vistos. 2. Considerando 

que a parte requerida, devidamente intimada não realizou o pagamento do 

débito, intime-se a parte autora para manfiestar-se acerca do que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, na 

oportunidade, apresentar planilha de cálculo atualizada. 3. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 12 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-93.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA OTTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PDF.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-62.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FURIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010041-62.2015.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE ANTONIO 

FURIA NETO REQUERIDO: VIVO S.A. 1. Vistos. 2. Considerando que feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, determino que seja 

retificada a classe processual no respectivo sistema, bem como a 

realização de cálculo pelo contador judicial, nos moldes do art. 52, II da Lei 

9.099/95. 3. Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e 

na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias 

para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além 

da correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante. 4. Cientifique-se o devedor que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. 5. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. 6. Intime-se. 

7. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de janeiro de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-37.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Cálculo - Custas Processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-59.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010317-59.2016.8.11.0039. REQUERENTE: JORGE 

FERNANDES XAVIER REQUERIDO: VIVO S.A. 1. Vistos. 2. Intime-se a 

parte autora para manifestar-se acerca do que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentando planilha atualizada do débito. 3. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000223-06.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, ACERCA DO CÁLCULO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-21.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MARUIAMA (REQUERENTE)

LEILA ADRIANA PAZETE MARUIAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010186-21.2015.8.11.0039. REQUERENTE: PAULO CESAR 

MARUIAMA, LEILA ADRIANA PAZETE MARUIAMA REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S.A Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 
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forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos morais, tutela antecipada, 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, 

onde a requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais). Aduz os 

requerentes que foram surpreendidos com cobrança de valor em sua 

conta conjunta no montante de R$ 271,80 (duzentos e setenta e um reais 

e oitenta centavos), referente à TV por Assinatura da empresa requerida, 

dizendo que desconhecem tal contratação. Pleiteiam a restituição do valor 

em dobro bem como indenização por danos morais. Em decisão 

fundamentada o MM Juiz de Direito entendeu pelo indeferimento da tutela 

antecipada ante a ausência dos requisitos necessários. Em sua 

contestação a empresa requerida suscita preliminares de adequação do 

polo passivo e inépcia da inicial em virtude da falta de alguns documentos 

necessários a propositura da demanda e no mérito requer total 

improcedência dos pedidos da peça inicial. Em peça de impugnação a 

contestação a requerente rebate os argumentos contestatórios da 

empresa e requer que no mérito seja a demanda julgada totalmente 

procedente. Presente as partes em audiência de conciliação não 

obtiveram êxito. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise 

das preliminares de mérito. Da preliminar retificação do polo passivo 

Suscita a reclamada a preliminar de retificação do polo passivo da 

demanda em virtude da incorporação da empresa NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A, pela empresa CLARO S.A. Assim faz-se necessária 

a substituição do polo empresa NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

pelo CLARO S.A posto que esta parte é a legitima para figurar no polo da 

demanda, motivo pela qual acolho a preliminar para retificação do polo 

passivo da presente. Da preliminar de inépcia da inicial; Em que pese à 

preliminar suscitada, fica evidente que a nulidade foi corrigida, conforme 

demonstrado no andamento ID nº 12639002, o que afasta a preliminar 

arguida. Finalizada a analise das preliminares passo ao mérito. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a decretação da 

inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, 

VIII, da Lei nº 8.078/90. Deferido a inversão do ônus da prova a empresa 

requerida alega que foi vítima de fraude tão quanto os requerentes. Dispôs 

inclusive em um dos e-mails que não possuía contrato com os 

requerentes. Sendo assim, fica evidenciada a falta de acuro por parte da 

empresa reclamada em virtude da sua negligência. Sendo assim, que 

restou claro que a requerida foi negligente quando validou a cobrança sem 

ao menos conferir pessoalmente a autenticidade e titularidade dos 

documentos informados. Vejamos o entendimento jurisprudencial a 

respeito do assunto: “TJ-RO - Apelação APL 00010633020128220009 RO 

0001063-30.2012.822.0009 (TJRO) Jurisprudência • Data de publicação: 

28/02/2014 EMENTA Falha na prestação dos serviços. Fraude na 

contratação dos serviços de telefonia por terceiros. Culpa da empresa 

prestadora ? dever de cautela e prudência ? obrigação de indenizar 

caracterizada. Culpa de terceiros. Irrelevante. Indenização baseada na 

Teoria Objetiva. Risco da Atividade. Quantum indenizatório. Extensão do 

dano. Sentença mantida. Independente de ter, diretamente, dado causa ao 

dano, denota-se a negligência por parte da empresa/apelante, uma vez 

que deveria ter tomado as cautelas necessárias no momento da 

contratação para evitar este tipo de equívoco, de tal sorte que responde 

pelos danos que advierem da falta de cautela. Ao se fixar o valor do dano 

por sua extensão, o magistrado não deve olhar para as partes, salvo se a 

parte ofendida importar no aumento da sua extensão. No caso, a alegação 

de ser empresa pequena, não podendo suportar por valores similares às 

grandes empresas, não se mostra razoável, à luz da lei brasileira, para 

minorar o valor fixado, que, a propósito, amolda-se aos parâmetros da 

Câmara”. No tocante ao dano moral se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

condenar a empresa ao pagamento do valor de R$ 271,80 (duzentos e 

setenta e um reais e oitenta centavos) em dobro, bem como devidamente 

corrigido, bem como condenar a empresa requerida ao pagamento no 

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e 

correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ); II - Pelo 

julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

12/02/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 12/02/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-21.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MARUIAMA (REQUERENTE)

LEILA ADRIANA PAZETE MARUIAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010186-21.2015.8.11.0039. REQUERENTE: PAULO CESAR 

MARUIAMA, LEILA ADRIANA PAZETE MARUIAMA REQUERIDO: NET 
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SERVICOS DE COMUNICACAO S.A Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos morais, tutela antecipada, 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, 

onde a requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais). Aduz os 

requerentes que foram surpreendidos com cobrança de valor em sua 

conta conjunta no montante de R$ 271,80 (duzentos e setenta e um reais 

e oitenta centavos), referente à TV por Assinatura da empresa requerida, 

dizendo que desconhecem tal contratação. Pleiteiam a restituição do valor 

em dobro bem como indenização por danos morais. Em decisão 

fundamentada o MM Juiz de Direito entendeu pelo indeferimento da tutela 

antecipada ante a ausência dos requisitos necessários. Em sua 

contestação a empresa requerida suscita preliminares de adequação do 

polo passivo e inépcia da inicial em virtude da falta de alguns documentos 

necessários a propositura da demanda e no mérito requer total 

improcedência dos pedidos da peça inicial. Em peça de impugnação a 

contestação a requerente rebate os argumentos contestatórios da 

empresa e requer que no mérito seja a demanda julgada totalmente 

procedente. Presente as partes em audiência de conciliação não 

obtiveram êxito. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise 

das preliminares de mérito. Da preliminar retificação do polo passivo 

Suscita a reclamada a preliminar de retificação do polo passivo da 

demanda em virtude da incorporação da empresa NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A, pela empresa CLARO S.A. Assim faz-se necessária 

a substituição do polo empresa NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

pelo CLARO S.A posto que esta parte é a legitima para figurar no polo da 

demanda, motivo pela qual acolho a preliminar para retificação do polo 

passivo da presente. Da preliminar de inépcia da inicial; Em que pese à 

preliminar suscitada, fica evidente que a nulidade foi corrigida, conforme 

demonstrado no andamento ID nº 12639002, o que afasta a preliminar 

arguida. Finalizada a analise das preliminares passo ao mérito. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a decretação da 

inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, 

VIII, da Lei nº 8.078/90. Deferido a inversão do ônus da prova a empresa 

requerida alega que foi vítima de fraude tão quanto os requerentes. Dispôs 

inclusive em um dos e-mails que não possuía contrato com os 

requerentes. Sendo assim, fica evidenciada a falta de acuro por parte da 

empresa reclamada em virtude da sua negligência. Sendo assim, que 

restou claro que a requerida foi negligente quando validou a cobrança sem 

ao menos conferir pessoalmente a autenticidade e titularidade dos 

documentos informados. Vejamos o entendimento jurisprudencial a 

respeito do assunto: “TJ-RO - Apelação APL 00010633020128220009 RO 

0001063-30.2012.822.0009 (TJRO) Jurisprudência • Data de publicação: 

28/02/2014 EMENTA Falha na prestação dos serviços. Fraude na 

contratação dos serviços de telefonia por terceiros. Culpa da empresa 

prestadora ? dever de cautela e prudência ? obrigação de indenizar 

caracterizada. Culpa de terceiros. Irrelevante. Indenização baseada na 

Teoria Objetiva. Risco da Atividade. Quantum indenizatório. Extensão do 

dano. Sentença mantida. Independente de ter, diretamente, dado causa ao 

dano, denota-se a negligência por parte da empresa/apelante, uma vez 

que deveria ter tomado as cautelas necessárias no momento da 

contratação para evitar este tipo de equívoco, de tal sorte que responde 

pelos danos que advierem da falta de cautela. Ao se fixar o valor do dano 

por sua extensão, o magistrado não deve olhar para as partes, salvo se a 

parte ofendida importar no aumento da sua extensão. No caso, a alegação 

de ser empresa pequena, não podendo suportar por valores similares às 

grandes empresas, não se mostra razoável, à luz da lei brasileira, para 

minorar o valor fixado, que, a propósito, amolda-se aos parâmetros da 

Câmara”. No tocante ao dano moral se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

condenar a empresa ao pagamento do valor de R$ 271,80 (duzentos e 

setenta e um reais e oitenta centavos) em dobro, bem como devidamente 

corrigido, bem como condenar a empresa requerida ao pagamento no 

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e 

correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ); II - Pelo 

julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

12/02/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 12/02/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1001425-61.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA TAVARES SENA RICARDO OAB - RO4085 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

UELTON ALVES MAGALHÃES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1001425-61.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: MAURICIO RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO Considerando o teor 

da certidão de ID 29647892, devolva-se ao juiz deprecante com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001383-12.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT10138-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ VANNI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1001383-12.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: FLAVIO LUIZ COSTA REQUERIDO: MAURO LUIZ VANNI 

Ante o teor do pedido de ID 29748145, devolva-se ao juiz deprecante com 

as baixas necessárias. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001246-30.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI NOGIRI (REQUERIDO)

Ieda Maria Vargas (REQUERIDO)

HAROLDO NOGIRI (REQUERIDO)

Laudair Bruch (REQUERIDO)

VILSON MARTINS RIGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IJAIR VAMERLATTI OAB - PR14928 (ADVOGADO(A))

SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI NOGIRI OAB - PR43486 (ADVOGADO(A))

CHAIANY BATISTA OAB - PR39975 (ADVOGADO(A))

SANTINO RUCHINSKI OAB - SC5282 (ADVOGADO(A))

LUCIANA CRISTIANE NOVAKOSKI OAB - PR40002 (ADVOGADO(A))

CRISTIAN DE OLIVEIRA VAMERLATTI OAB - PR55802 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1001246-30.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA 

REQUERIDO: IEDA MARIA VARGAS, LAUDAIR BRUCH, HAROLDO NOGIRI, 

SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI NOGIRI, VILSON MARTINS RIGO 

Considerando o teor da certidão de ID 30053092, devolva-se ao juiz 

deprecante com as baixas necessárias. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 94977 Nr: 2560-33.2016.811.0078

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO MIGUEIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MELO FERNANDES, CASAGRANDE 

& DIDONE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MIGUEIS DA 

SILVA - OAB:173355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE T. ERDTMANN - 

OAB:7343

 Vistos etc.

PROCEDA ao Senhor Gestor com o cadastramento do Advogado do polo 

passivo indicado na constestação acostada aos autos, evitando assim 

nulidades de intimações futuras.

Compulsando atentamente os autos, constato que até o presente momento 

o primeiro requerido não foi citado, consoante certidão do Oficial de 

Justiça acostada aos autos.

Desta forma, intime-se o autor para se manifestar quanto a citação 

infrutífera de RODRIGO MELO FERNANDES, bem como para impugnar a 

contestação apreentada por CASAGRANDE & DIDONE LTDA ME no prazo 

legal.

Quanto ao pedido de liberação do valor dado em caução, INDEFIRO neste 

momento, deixando para análise quando da prolação de sentença de 

mérito, eis que a ratio essendi do dispositivo (art. 59, §1º, da lei das 

locações) que permite a ordem de desocupação liminar mediante "caução 

no valor equivalente a três meses de aluguel" é proteger o inquilino que, 

mais tarde, após a liminar de desocupação e seu cumprimento, 

descubra-se ter sido despejado indevidamente. Como a medida é drástica, 

prevê a lei uma forma de suavização das consequências de um despejo 

que, malgrado inicialmente tenha se mostrado plausível, posteriormente, 

com o aprofundamento da atividade probatória das partes no processo e 

da correlata cognição judicial, venha a se mostrar equivocado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93220 Nr: 1786-03.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE TROUI BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora pessoalmente, via correio, para, no prazo de 10 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93252 Nr: 1798-17.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINS EDER JOFRE NERIS TROUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória c/c restituição de valores proposta por 
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MARINS EDER JOFRE NERIS TROUI em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA, todos devidamente qualificados.

 Foi determinada a emenda a inicial para que, no prazo de 05 dias, a parte 

autora comprovasse a hipossuficiência financeira ou recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de extinção do feito (ref. 05).

 O prazo supra transcorreu “in albis”, conforme certificado nos autos (ref. 

10).

 É o relatório.

Decido.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial 

se o autor não cumprir a diligência, sendo prescindível a intimação 

pessoal, já que parte autora deixou de demonstrar seu interesse 

processual (art. 330, IV).

No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não 

atendeu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou 

seja, não apresentou documentos que comprovassem a hipossuficiência 

ou a guia que comprovante de recolhimento das custas processuais.

Assim, considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários porque não houve a citação da parte 

contrária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94977 Nr: 2560-33.2016.811.0078

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO MIGUEIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MELO FERNANDES, CASAGRANDE 

& DIDONE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MIGUEIS DA 

SILVA - OAB:173355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE T. ERDTMANN - 

OAB:7343

 DESPACHO

Cite-se o requerido RODRIGO MELO FERNANDES no endereço fornecido 

na ref. 42.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95192 Nr: 2661-70.2016.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de divórcio proposta por CLAÚDIO FERERIRA DA SILVA 

em face de JÉSSICA APARECIDA DA SILVA, todos devidamente 

qualificados.

 Foi determinada a emenda a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a parte autora comprovasse a hipossuficiência financeira ou o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção (ref. 04).

 O prazo supra transcorreu “in albis”, conforme certificado nos autos (ref. 

08).

 É o relatório.

Decido.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial 

se o autor não cumprir a diligência, sendo prescindível a intimação 

pessoal, já que parte autora deixou de demonstrar seu interesse 

processual (art. 330, IV).

No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não 

atendeu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou 

seja, não apresentou documentos que comprovassem a hipossuficiência 

financeira ou a guia de comprovante de recolhimento das custas 

processuais.

Assim, considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários porque não houve a citação da parte 

contrária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96080 Nr: 3136-26.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO VIER, FABIOLA MARIA ADAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 DESPACHO

Considerando que o advogado do requerido não estava cadastrado no 

sistema apolo, intime-se novamente a parte requerida para cumprir o 

despacho de ref. 42, no prazo de 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72938 Nr: 519-98.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83527 Nr: 1597-59.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOMIRO DA SILVA SOUZA -ME, 

CLAUDOMIRO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) a se 

manifestar nos autos acerca da certidão de decurso de prazo de ref. 45.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91921 Nr: 1260-36.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHEFFER TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE CABINES CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

ENZO GARCIA - OAB:338.008, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848/MT, FERNANDO EUGENIO ARAUJO - OAB:MT 6.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/O, LUIZ DA PENHA CORREA - OAB:8119/MT, 

MAURÍCIO BENEDITO PETAGLIA JR. - OAB:7.215/MT

 DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92059 Nr: 1316-69.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE – SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA ALTHAUS DA SILVA - ME, JULIANA 

ALTHAUS DA SILVA, GEISON JULIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Conforme ref. 22, foi realizada audiência de conciliação e a parte 

requerida formulou proposta de acordo, ficando acertado o contato 

telefônico para eventual transação.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, manifestar se 

houve a realização de acordo extrajudicial com a parte requerida.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93257 Nr: 1801-69.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANETE NERES TROUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora pessoalmente, via correio, para, no prazo de 10 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93624 Nr: 1972-26.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOC RODRIGUES LOPES - 

OAB:5799

 DECISÃO

Conforme ref. 16, antes de ser citado, o acusado constituiu advogado, 

razão pela qual considero o denunciado citado e determino a intimação do 

causídico constituído para, no prazo de 10 dias, apresentar resposta à 

acusação, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94099 Nr: 2183-62.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LOPES BALDOINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido de ref. 50.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109834 Nr: 1980-32.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMACIO COSTA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Intima-se a defesa técnica do retorno dos auto as Superior Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 123569 Nr: 3657-63.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 DECISÃO

Considerando que a Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Recomendação n° 62, 

de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em que se 

determina a suspensão das audiências pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 18 de agosto de 2020, 

às 15h00min.

Consigno que a oitiva da vítima será na modalidade de depoimento 

especial, em sala previamente preparada, na forma preconizada pela Lei 

nº 13.431/2017, razão pela qual deverá a ofendida ser intimada para 

comparecer 30 (trinta) minutos antes do horário designado.

 Intimem-se a psicóloga e a assistente social, integrantes da equipe 

multidisciplinar desta Comarca, para, de forma antecipada, tomar 

conhecimento dos autos e a recepcionar a chegada da ofendida neste 

Fórum.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ao mesmo tempo, defiro o pedido formulado pela defesa de Carlos Antônio 

Arruda de Souza, na medida em que autorizo sua mudança de domicilio 

para a cidade de Cuiabá/MT, (Rua Vereador Wilson Alves Dinis, n. 160, 

Bairro Santa Izabel, CEP 78.035-110), devendo manter seu endereço e 

informação de atividade laboral atualizados e comparecer a todos os atos 

judicias para os quais for intimado, sob pena de decretação da prisão 

preventiva.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106611 Nr: 4844-77.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO RONALDO PACIFICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE BOTTCHER 

PROCOPIO - OAB:23.753, MARIANA BRANDALY HUERGO FIDELIS - 

OAB:26691

 DESPACHO

Considerando que a Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Recomendação n° 62, 

de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em que se 

determina a suspensão das audiências pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 12 de agosto de 2020, 

às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 113025 Nr: 3879-65.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILO DE OLIVEIRA LIMA, ALCI GOMES 

DOS SANTOS, VOTAN OLIVEIRA SILVA, JOSÉ MAURICIO DE SOUZA 

FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, LEILANE PEREIRA MORAES - OAB:22.750/O

 DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

MAURILO DE OLIVEIRA LIMA e VOTAN OLIVEIRA SILVA, pela pratica dos 

delitos descritos nos artigos 12 e 14, caput, da Lei 10.826/03, de ALCI 

GOMES DOS SANTOS pela pratica dos delitos descritos nos artigos 12 e 

14, caput, da Lei 10.826/03 e art. 28 da Lei n° 11.343/06 e de JOSÉ 

MAURICIO DE SOUZA FERRO pela pratica do delito descrito no artigo14, 

caput, da Lei 10.826/03.

Os acusados ALCI GOMES DOS SANTOS, JOSÉ MAURICIO DE SOUZA 

FERRO e MAURILO DE OLIVEIRA LIMA foram devidamente citados e 

apresentaram resposta à acusação (ref. 35 e 76). Contudo, o acusado 

VOTAN OLIVEIRA SILVA atualmente está em local incerto e não sabido, 

não sendo possível localizar seu endereço pra citação conforme já 

comprovado nos autos.

Pois bem.

No intuito de evitar tumulto processual e consequente alegações de 

nulidade, e com isso, garantir o devido processo legal, com fulcro no art. 

80 do Código de Processo Penal, DETERMINO O DESMEMBRAMENTO 

FEITO, devendo permanecer nestes autos os acusados ALCI GOMES DOS 

SANTOS, JOSÉ MAURICIO DE SOUZA FERRO e MAURILO DE OLIVEIRA 

LIMA, sendo distribuído novo processo em relação ao acusado VOTAN 

OLIVEIRA SILVA.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 DE AGOSTO 

DE 2020 às 13h30min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Por fim, DEFIRO o pedido formulado pela defesa de ALCI GOMES DOS 

SANTOS, na medida em que AUTORIZO a se ausentar da comarca por 30 

(trinta) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93879 Nr: 2093-54.2016.811.0078

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLSA, CAVF, MLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O

 DECISÃO

Inicialmente, retifique-se a secretária o tipo de ação para cumprimento de 

sentença.

Sobre a competência, tem-se que o cumprimento de sentença por 

execução forçada dar-se-á perante os órgãos jurisdicionais indicados 

indicados no artigo 516, do CPC. A competência nesses casos é fixada 

em razão do critério funcional, sendo, em regra, absoluta. Assim, 

considerando que não se aplica ao presente feito nenhuma das hipóteses 

do parágrafo único do citado artigo, como também levando em conta que 

foi este juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, REVOGO 

a decisão de ref. 87 e declaro o juízo da comarca de Sapezal-MT o 

competente para processar e julgar o presente feito.

Outrossim, a exequente foi regularmente cientificada da renúncia de seus 

causídicos ao mandato que lhe foi outorgado e, não tendo ela constituído 

novo mandatário, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 112, 

§1º, do Código de Processo Civil, o processo prosseguirá em sua marcha, 

com o regular curso dos prazos processuais, independentemente, de 

intimação da parte aludida.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 124271 Nr: 149-75.2020.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, JOADIL 

SOUZA DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, considerando que as defesas apresentas pelos 

denunciados não são suficientes para ilidir a materialidade e os indícios de 

autoria que emergem dos autos em epígrafe e que a peça inicial preenche 

os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram 

presentes as condições da ação, recebo a denúncia ofertada na forma 

em que foi posta em juízo, dando o acusado Leandro Francisco da Silva 

como incurso na prática dos crimes tipificados descritos nos artigos 33, 

caput, e 35 da Lei n° 11.343/2006, e artigo 12 da Lei n° 10.826/03 e o 

acusado Joadil Souza dos Santos Ferreira como incurso na prática dos 

crimes tipificados descritos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n° 

11.343/2006.Na forma do artigo 56 da lei de regência, DESIGNO O DIA 30 

DE ABRIL DE 2020, ÀS 14H30MIN para realização da audiência de 

instrução e julgamento. Intimem-se as testemunhas arroladas.Oficie-se 

requisitando a escolta dos acusados.Ciência ao MPE e a defesa.Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000334-96.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTIANO ZAMAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTIANO ZAMAIO OAB - SP415280 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON NETO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000334-96.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

ELIAS CRISTIANO ZAMAIO REU: MILTON NETO DE SOUZA Analisando os 

autos, bem assim em consulta ao site do e. Tribunal de Justiça deste 

Estado, constata-se que, até a presente data, o requerente não 

providenciou o devido recolhimento das custas e taxas de distribuição do 

feito. Isso posto, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15 dias, emendar a inicial a fim de realizar o pagamento das custas 

processuais, devendo, dentro do interregno supra, apresentar a matrícula 

do imóvel mencionado no item ‘b’, I, da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-66.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GERANILSON DA SILVA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA OAB - RO9428 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (REU)

Outros Interessados:

LUCINEIA DE SOUZA NATALES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000336-66.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

GERANILSON DA SILVA PAIVA REU: SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - 

SINFRA GERANILSON DA SILVA PAIVA propôs ação de responsabilidade 

civil c/c indenização por danos materiais e morais e face da SECRETARIA 

DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSITCA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra o requerente que, em 22.12.2019, conduzia 

seu veículo automotor pela rodovia MT 010, km 33, quando, ao se deparar 

com um buraco na pista, precisou fazer um brusco desvio, o que fez com 

que o veículo saísse da pista e capotasse até parar sobre uma plantação 

de soja. Diante disso, postula pela condenação da Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Logística ao pagamento do valor de R$63.854,00 

(sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), atinente aos 

danos materiais e morais sofridos. Junto da inicial vieram os documentos 

de fls. 19/39. É o relatório. Decido. Inicialmente, registre-se que, para que 

se componha uma relação processual, imperioso que a pretensa parte 

detenha personalidade jurídica. Com efeito, o art. 1º do Decreto Estadual n. 

201/2019, dispõe que: “Art. 1º A Secretaria de Estado de Infraestrutura e 

Logística - SINFRA tem por finalidade, planejar, controlar, executar, 

fiscalizar e orientar as atividades governamentais nas áreas de Logísticas 

e Transportes do Estado de Mato Grosso.”. Assim, da leitura do artigo 

retro, conclui-se que a competência da Sinfra cinge-se à esfera 

administrativa estadual, logo, não pode compor qualquer das polaridades 

de uma demanda judicial, posto que sua representação é concretizada 

pela pessoa jurídica de direito público interessada, a saber, o Estado de 

Mato Grosso. Nesta senda, retifico, de ofício, o polo passivo da demanda, 

determinando que passe a constar o ESTADO DE MATO GROSSO, 

devendo a Secretaria Judicial promover as retificações pertinentes junto 

ao Sistema PJe. Prosseguindo, primando pela aplicação do principio da 

celeridade processual, deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação conforme previsto no art. 334 do CPC. Cite-se o demandado 

para que, querendo, respondam à presente demanda no prazo legal. 

Apresentada contestação, intime-se o requerente para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a respectiva réplica. Finalmente, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao requerente, nos termos do 

art. 98 e seguintes do NCPC. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-81.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000335-81.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

ANTONIO DOS SANTOS REU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Esclareço 

que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do 

CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, 

resta demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-29.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETI SANTOS DE ANDRADE DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000332-29.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

MARINETI SANTOS DE ANDRADE DE AGUIAR REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os 

autos, verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno 

processual pela parte autora sirvam de início de prova material e os 

argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, o direito ao 

recebimento dos valores pleiteado constitui matéria que demanda 

necessariamente a produção de prova pericial. Considerando o exposto, 

nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de 

urgência, na medida em que será melhor analisado no momento da 

prolação da sentença. Esclareço que deixo de designar audiência 

conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e 

conforme se extrai da própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

previdenciária não tem por hábito ou regra transacionar, não 

comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000342-73.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO CLEMENTE NERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000342-73.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

REQUERIDO: DIEGO CLEMENTE NERI Analisando os autos, bem assim em 

consulta ao site do e. Tribunal de Justiça deste Estado, constata-se que, 

até a presente data, o requerente não providenciou o devido recolhimento 

das custas e taxas de distribuição do feito. Isso posto, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim 
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de realizar o pagamento das custas processuais, devendo, dentro do 

interregno supra, apresentar a matrícula do imóvel mencionado no item ‘b’, 

I, da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000352-20.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000352-20.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: MARLI PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: JOSÉ AUGUSTO 

MOREIRA DA SILVA Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Levando em conta os documentos apresentados na inicial, especialmente 

o laudo médico de fl. 24, o qual atesta que o interditando apresenta quadro 

clínico compatível com epilepsia, o que lhe impossibilita de exercer 

atividade laboral e praticar plenamente os atos da vida civil, bem como a 

sentença de fls.16/20, razão pela qual DEFIRO a curatela provisória do 

requerido à requerente, sua irmã. Outrossim, nos termos do art. 751 do 

CPC, determino a citação do interditando e intimação das partes para 

comparecerem na audiência de oitiva e entrevista pessoal, que designo 

para o dia 05 de maio de 2020, às 13h30min. Consigne-se no mandado 

que o interditando poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da entrevista, podendo também constituir advogado (art. 

752, CPC). Expeça-se o termo de compromisso. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 17 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001292-19.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO MIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES MIOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001292-19.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: MAURILIO MIOTTO REQUERIDO: MARIA DE LOURDES 

MIOTTO Ante o teor da decisão proferida pela Superior Instância, recebo a 

exordial. Considerando o disposto no artigo 189, II, do NCPC, processe-se 

em segredo de justiça. Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 2020, às 13h00min. Nos 

termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da 

audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10 (dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 17 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000343-58.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO CIRIACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA OAB - MT25175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000343-58.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: JOAO FERNANDO CIRIACO REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. No que concerne ao 

pedido de tutela de urgência, analisados os autos, verifico que, conquanto 

os documentos trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam 

de início de prova material e os argumentos por ela explanados se 

mostrem plausíveis, o direito ao recebimento dos valores pleiteado 

constitui matéria que demanda necessariamente a produção de prova 

pericial. Considerando o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que será 

melhor analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço que 

deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, 

visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001416-02.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIO EMMEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE FERREIRA OAB - SP128032 (ADVOGADO(A))

NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO OAB - PR90355 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA FACHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001416-02.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: 

ELPIO EMMEL EXECUTADO: ELISANGELA FACHI Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial proposta por ELPIO EMMEL em face de 

ELIZANGELA FACHI, ambos devidamente qualificados. Em síntese, aduziu 

ser credor da executada da quantia de R$ 306.759,38 (trezentos e seis 

mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos). 

Assevera que a executada está inadimplente com as obrigações 

contraídas pelo instrumento particular de Confissão de Dívida, razão pela 

qual pugna pela concessão de tutela de urgência, para o fim de que seja 

realizado arresto em ativos financeiros da devedora via Sistema Bacenjud. 

Junto da exordial foram colacionados os documentos de fls. 10/17. É o 

relatório. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora 

poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. No caso em 

tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, uma vez que, 

embora esteja comprovada a existência da dívida, não há comprovação de 

que a devedora, esteja alienando bens de forma fraudulenta, sendo certo 

que, da análise dos autos, inexistem substratos concretos que indiquem 

que a parte executada tenha a pretensão de não pagar o débito junto ao 

exequente ou que não esteja em condições de adimplir sua obrigação. 

Dessa forma, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Ao mesmo tempo, nos termos do art. 829 do NCPC, determino 
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a citação da parte executada para, em três dias, pagar a dívida. Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%. Determino a expedição de mandado de citação, 

penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que dispõe o 

seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado 

para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 

830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do §2º do referido 

dispositivo legal. Por fim, expeça-se a certidão à que alude o art. 828 do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001448-07.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERIVELTO PAIVA OAB - RS40212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILAMS LINS DOS SANTOS (REU)

W. LINS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001448-07.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA. REU: W. LINS DOS SANTOS, 

WILAMS LINS DOS SANTOS CALÇADOS PEGADA NORDESTE LTDA 

ajuizou demanda monitória em desfavor de W LINS DOS SANTOS ME e 

WILAMS LINS DOS SANTOS, todos qualificados nos autos. Alega o autor 

ter vendido à empresa ré diversas mercadorias para fomento de sua 

empresa, todavia, embora ultrapassado o período previsto para o 

pagamento, o requerido não quitou o débito contraído. Requereu a 

concessão de tutela de urgência de arresto de ativos financeiros e bens 

da empresa ré, ao argumento de que a demandada estaria em estado de 

insolvência, visto a as diversas negativas insertas em seu nome junto ao 

Serasa Experian. Juntou os documentos de fls. 10/129. Determinado o 

recolhimento das custas processuais, o requerente acostou ao id 

28836454 o comprovante respectivo. É o relato. Decido. De início, a 

alegação de insolvência do executado apta a justificar a tutela de urgência 

de arresto, tem-se que, embora esteja comprovada a existência da dívida, 

não há comprovação de que a devedora, efetivamente, esteja alienando 

bens de forma fraudulenta, não bastando a mera indicação de existência 

de pendências financeiras anotadas em cadastros de restrição ao crédito 

para deferimento da medida liminar de arresto, sendo certo que, da análise 

dos autos, nada está indicando em concreto que a parte executada tenha 

a pretensão de não pagar o débito junto ao exequente ou que não esteja 

em condições de adimplir sua obrigação. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE 

ARRESTO DE BENS DA PARTE DEVEDORA – ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA 

DE BOATOS DE QUE A PARTE EXECUTADAS PRETENDE FURTAR-SE DO 

DOMICÍLIO E EXISTÊNCIA DE PROTESTOS EM SEU NOME – MEDIDA QUE 

REQUER A COMPROVAÇÃO EFETIVA DE QUE A PARTE DEVEDORA NÃO 

TENHA CONDIÇÕES DE HONRAR A OBRIGAÇÃO OU QUE ESTEJA SE 

DESFAZENDO DE BENS EM PREJUÍZO DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE DE 

SE PRESUMIR A INSOLVÊNCIA A JUSTIFICAR A TUTELA DE URGÊNCIA 

CONCERNENTE AO ARRESTO – RECURSO DESPROVIDO. A medida de 

arresto demanda a necessária comprovação de que a devedora não 

possa honrar o pagamento da dívida não podendo presumir-se a 

insolvência ou acolher a medida apenas com embasamento em boatos 

neste sentido.O fato de existir débitos em nome da devedora não implica 

de per si reconhecer a sua impossibilidade de honrar sua obrigação." 

(TJMT, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). 

Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em prosseguimento, a 

pretensão do requerente com a demanda visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). Defiro, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

pedidos na inicial (art. 701, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que 

caso a parte ré o cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 

1º, NCPC). Conste, ainda, que no prazo acima, a parte demandada poderá 

oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, independentemente de qualquer formalidade, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (art. 701, § 2º, 

NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001474-05.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JUNIOR SILVA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001474-05.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: WELLINGTON 

JUNIOR SILVA CERVEJARIA PETRÓPOLIS LTDA ajuizou demanda 

monitória em desfavor de WELLINGTON JUNIOR SILVA, todos qualificados 

nos autos. Juntou os documentos de fls. 11/45. Determinado o 

recolhimento das custas processuais, o requerente acostou ao id 

27893844 o comprovante respectivo. É o relato. Decido. A pretensão visa 

ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). 

Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado, com o prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial (art. 701, NCPC), anotando-se, 

nesse mandado, que caso a parte ré o cumpra, ficará isenta de custas 

processuais (art. 701, § 1º, NCPC). Conste, ainda, que no prazo acima, a 

parte demandada poderá oferecer embargos e, caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento dos embargos, 

independentemente de qualquer formalidade, “constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial” (art. 701, § 2º, NCPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001472-35.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001472-35.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

MIRIAN TEIXEIRA DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Recebo a emenda à exordial e 

defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de 

designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que 

como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a requerida, por intermédio 

de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 
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impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000118-38.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE OAB - 05.958.736/0001-90 

(REPRESENTANTE)

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR XAVIER DE OLIVEIRA 34586660104 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000118-38.2020.8.11.0078. 

REPRESENTANTE: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REQUERIDO: ALMIR 

XAVIER DE OLIVEIRA 34586660104 Recebo a emenda à exordial e, diante 

do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 08 de maio de 2020, às 17h30min. Nos termos do §3º do art. 334 do 

NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será 

citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000393-84.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANE GOMES TAVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI LUIZ PEGO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000393-84.2020.8.11.0078. 

INVENTARIANTE: ALIANE GOMES TAVEIRA DE CUJUS: EDNEI LUIZ PEGO 

Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da 

inventariante, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar 

com as custas do processo, devendo ser juntada aos autos declaração 

de imposto de renda, certidão do órgão de trânsito que demonstre a 

existência/inexistência de veículos em nome da promovente da ação, 

extrato de conta corrente, fatura de cartão de crédito, bem como outros 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira da parte autora, 

sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000119-23.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CLAUDIA NASCIMENTO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000119-23.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: ANNA CLAUDIA NASCIMENTO 

DA SILVA Recebo a emenda à exordial e, diante do que dispõe o art. 334 

do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 2020, 

às 14h00min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será 

intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000388-62.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA XAVIER RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO XAVIER RIBEIRO OAB - MG131721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. SANTANA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000388-62.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

MARIA HELENA XAVIER RIBEIRO REU: R. S. SANTANA EIRELI - ME MARIA 

HELENA XAVIER RIBEIRO ajuizou demanda monitória em desfavor de R S 

SANTANA EIRELI, ambos qualificados nos autos. Juntou os documentos 

de fls. 09/21. É o relato. Decido. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). Defiro, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

pedidos na inicial (art. 701, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que 

caso a parte ré o cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 

1º, NCPC). Conste, ainda, que no prazo acima, a parte demandada poderá 

oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, independentemente de qualquer formalidade, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (art. 701, § 2º, 

NCPC). Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000120-08.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO 

MUNICIPIO DE SAPEZAL - ASCAMARES (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000120-08.2020.8.11.0078. AUTOR: LUCI 

VANIA CONCI CASAGRANDE REU: ASSOCIACAO DE CATADORES DE 

MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE SAPEZAL - ASCAMARES 

Recebo a emenda à exordial e, diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 2020, às 

14h30min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será 

intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 
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petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1033877-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA RODRIGUES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1033877-41.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO 

REQUERIDO: ALDA RODRIGUES DOS REIS Defiro a notificação, conforme 

requerido. Efetivada a notificação, pagas as custas e decorrido o prazo 

de 72 (setenta e duas) horas, na forma do art. 729 do Código de Processo 

Civil, o que a Secretaria Judicial deverá certificar, entreguem-se os autos 

ao notificante, observadas as formalidades legais. Sapezal-MT, 18 de 

março de 2020. Intime-se. Cumpra-se. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-41.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DORLAY ANTONIO MUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANIA APARECIDA CARRIJO OAB - GO14025 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000144-41.2017.8.11.0078. REQUERENTE: DORLAY ANTONIO MUHL 

REQUERIDO: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA Recebo o 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para pagamento do 

valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). 

Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o restante (NCPC, art. 

523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento"), 

deixa-se de fixar honorários advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010005-34.2014.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO ANTONIO PELEGRINI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILAMAR VALDOMERI COELHO (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), para ciência 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, devendo impulsionar o processo 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-10.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.R. FERREIRA VILAS BOAS - ME (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), para ciência 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, devendo impulsionar o processo 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-11.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LUZIA QUEIROZ 55094147153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZABEL DA CONCEICAO CAMPOS (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), para ciência 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, devendo impulsionar o processo 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010012-55.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA UNIAO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI SEIBEL (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), para ciência 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, devendo impulsionar o processo 

no prazo de 5 (cinco) dias para informar novo endereço.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-08.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000088-08.2017.8.11.0078. REQUERENTE: REGINA GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Considerando que houve o 

pagamento voluntário do banco requerido, como também a expedição do 

respectivo alvará em favor do requerido, conforme comprovante em 

anexo, arquivem-se imediatamente os presentes autos com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. SAPEZAL, 18 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010078-11.2011.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JEANINE DANUSA MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO(A))

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

CARINE TOSTA FREITAS OAB - MT19018-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT13346-O (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010078-11.2011.8.11.0078. REQUERENTE: JEANINE DANUSA MAYER 

REQUERIDO: MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A, NOVA 

PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Prossiga-se no cumprimento 

dos comandos exarados em sentença, intimando-se a executada 

Pontocom Comércio Eletrônico para que decline seus dados bancários 

para levantamento do valor depositado em excesso. Após, conclusos 

para expedição de alvará. Intime-se. Cumpra-se Sapezal/MT, 18 de março 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-17.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CARVALHO DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010021-17.2016.8.11.0078. EXEQUENTE: MIRIAM CARVALHO DE BRITO 

EXECUTADO: OI S/A Sabe-se que foi deferido o processamento da 

recuperação judicial da parte requerida, de modo que suspende o curso 

de todas as ações de execuções em face do devedor, nos termos do 

artigo 6º, da Lei nº 11.101/2005. Assim, intime-se a executada para, no 

prazo de 10 dias, informar se ainda persiste a mencionada situação, sob 

pena de aplicação do dispositivo legal previsto no §4º, do artigo 6º, da 

mencionada lei. Após, conclusos para análise do pedido de penhora on 

line formulado pela parte exequente. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-72.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELAIDE ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ORSO OAB - MT0016075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CAMILA ALVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010082-72.2016.8.11.0078. REQUERENTE: MARIA DELAIDE ZANATTA 

REQUERIDO: CLAUDIA CAMILA ALVES NASCIMENTO Diversamente do 

informado às folhas retro, a executada não possui procurador constituído 

nos autos, não havendo, pois, que se falar em intimação por intermédio de 

causídico. Assim, intime-se a exequente para que, em 15 (quinze) dias, 

decline o endereço em que a executada poderá ser localizada para dar 

início ao cumprimento da sentença. Indicado o domicílio atualizado da 

demandada, independentemente de remessa do feito à conclusão, 

expeça-se o necessário para sua intimação, nos termos da decisão de id 

12148219. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-19.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

REFLORESTAMENTO ENCANTADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT10888 (ADVOGADO(A))

SAMANTHA BALTIERI CARVALHO OAB - MT0016152S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM KRUG (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na data de 05/06/2019 às 14h:40min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-44.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRAN JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 02/07/2019 ÀS 15h:20min, na sala de conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-51.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000057-51.2018.8.11.0078. REQUERENTE: CLARISSE SILVA DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Defiro a expedição de alvará de 

levantamento, nos termos em que requerido. De outro viés, tendo em vista 

que inexistem diligências a serem empreendidas, remetam-se 

imediatamente os autos ao arquivo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe. Às providências. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010197-93.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARA NICELY DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010197-93.2016.8.11.0078. EXEQUENTE: MARA NICELY DA SILVA - EPP 

EXECUTADO: ADELIA RIBEIRO Considerando que restou infrutífera a 

penhora online realizada anteriormente, defiro o pedido retro bloqueio de 

veículos que eventualmente estejam em nome da parte executada, via 

Sistema RENAJUD. Esgotados os meios para tentativa de penhora de 

bens, dê-se vistas à exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie o prosseguimento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-73.2013.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RONI APARECIDO CORREA VALDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010037-73.2013.8.11.0078. REQUERENTE: RONI APARECIDO CORREA 

VALDEZ REQUERIDO: BANCO PAN, BANCO BRADESCO SA Recebo o 

pedido retro como cumprimento de sentença. Proceda-se a Secretaria com 

as anotações necessárias junto ao Sistema PJe. Intime-se a parte 

executada para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, 

art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c 

art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá 

sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 

97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010004-78.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU RODRIGUES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010004-78.2016.8.11.0078. EXEQUENTE: ANDRE LUIZ FARIA 

EXECUTADO: ELIZEU RODRIGUES EIRELI - ME Aduz o exequente que a 

empresa demandada apresenta situação cadastral “baixada” junto à 

Receita Federal do Brasil. Assevera que por se tratar de microempresa 

individual, o patrimônio da pessoa jurídica difunde-se com os bens do 

sócio, de modo que há desnecessidade de ser instaurado incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica em casos como o presente. 

Postula, diante disso, pela penhora online do valor correspondente a 

R$10.969,92 (dez mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e 

dois centavos) nas contas do empresário individual, Elizeu Rodrigues, 

inscrito no CPF 982.777.909-53. É o relatório. Decido. Cediço que nas 

sociedades empresárias individuais é ilimitada a responsabilidade dos 

sócios, posto que inexiste separação entre o patrimônio da pessoa física 

e jurídica. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. MICROEMPRESA. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FIRMA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE 

SEPARAÇÃO ENTRE OS BENS DO SÓCIO E DA EMPRESA. PENHORA VIA 

SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. Tratando-se de microempresa, 

firma individual, ou seja, sem formação de sociedade, não há de se falar 

em desconsideração da personalidade jurídica, pois não há separação 

entre o patrimônio do empresário que a compõe e o da firma, portanto este 

sócio responde ilimitadamente. Processo AI 10194100009985001 MG 

Orgão Julgador. Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL Publicação 

10/05/2013. Julgamento 2 de Maio de 2013. Relator Rogério Medeiros. 

Nesse contexto, e sem maiores digressões, vislumbrando que a pretensão 

do exequente encontra respaldo na legislação e jurisprudência pátrias, 

defiro o pedido formulado e, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do 

NCPC, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias do sócio da empresa 

executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor 

da execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Em sendo frustrado o bloqueio supra, defiro o pedido 

formulado pelo exequente, com fito de determinar a constrição de 

eventuais veículos cadastrados no CPF do sócio da empresa executada, 

via RENAJUD. Considerando os extratos em anexo, determino a intimação 

da parte exequente para, em 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 13 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-28.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA AURORA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA RODRIGUES LUZIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000205-28.2019.8.11.0078. REQUERENTE: NOVA AURORA ARTIGOS 

PARA PRESENTES LTDA - EPP REQUERIDO: EDIVANIA RODRIGUES 

LUZIANO O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê: 

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”. Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos 

do NCPC, bem assim tendo em vista o prazo transcorrido desde a última 

tentativa de penhora online, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte 

executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD, até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Considerando o extrato em anexo, determino a intimação 

da parte exequente para, em 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-21.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON LIMA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO INACIO DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

NOEL INACIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010066-21.2016.8.11.0078. REQUERENTE: MAILSON LIMA LEAL 

REQUERIDO: NOEL INACIO DE SOUZA, FRANCISCO INACIO DE SOUZA 

FILHO Compulsando os autos, verifico que, intimado para cumprir a 

sentença, o executado apresentou proposta de parcelamento do débito (id 

22467392), tendo, inclusive, efetuado o pagamento de 05 das 33 parcelas. 

Entretanto, instado a se manifestar, o exequente recursou a oferta do 

executado e postulou pelo prosseguimento da execução (id 22926917). 

Relatado. Decido. Nos termos do artigo 916, §7º, do CPC, não se admite o 

parcelamento do débito exequendo em cumprimento de sentença. Além 

disso, a teor do que dispõe o princípio da autonomia, em tendo o 

exequente externado seu desinteresse na adesão do parcelamento 

proposto pelo executado, o prosseguimento da execução em seus 

ulteriores termos é medida impositiva. Nesta esteira, nos termos dos 

artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, DEFIRO o pedido formulado pela 

parte exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da 

parte executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD, até o 

valor da execução, deduzindo-se os valores já pagos pelo executado, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Considerando a penhora positiva, determino a intimação da 

parte executada, via Defensoria Pública, devendo ser aguardados os 

prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-29.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. GONZAGA FERNANDES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010210-29.2015.8.11.0078. EXEQUENTE: D. P. GONZAGA FERNANDES & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON O art. 

854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, como se vê: “Para possibilitar a penhora 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento 

do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Assim 

sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, bem assim 

tendo em vista o prazo transcorrido desde a última tentativa de penhora 

online, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Considerando a penhora parcial positiva, determino a 

intimação da parte executada, devendo ser aguardados os prazos 

previstos nos artigos 847 e 854, § 3º do Novo Código de Processo Civil. 

Tendo em vista o infrutífero bloqueio, intime-se a exequente para que se 

manifeste em prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-97.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SOARES DE SOUSA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000127-97.2020.8.11.0078. REQUERENTE: EDIMILSON SOARES DE 

SOUSA SA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM EDMILSON SOARES DE 

SOUSA SÁ propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face de OI S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra o requerente ter sido surpreendido com um 

apontamento negativo em seu nome junto aos órgãos de proteção de 

crédito, referente a um débito de R$790,84, vencido em 18.04.2018, 

correspondente ao contrato n. 0005091767134671, em tese entabulado 

com a requerida. Refuta a inscrição efetivada pela requerida, ao 

argumento de que não contratou nenhum serviço da ré, sendo o débito e, 

consequentemente, a inscrição indevidos, motivo pelo qual pugna pela 

concessão de tutela de urgência para o fim de que seja suspensa a 

inscrição, bem assim que a demandada se abstenha de promover protesto 

ou inclusão de seus dados em outros órgãos de proteção ao crédito. 

Junto da exordial vieram os documentos de fls. 18/21. Determinada a 

emenda à exordial, o requerente acostou nos autos cópia de seu 

comprovante de domicílio, atestando residir nesta Comarca (id 29892655). 

É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora 

poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. No caso em 

tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que a autora traz 

aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito 

deduzido, especialmente pelo extrato de negativação. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a inserção do nome da 

parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, para o fim de determinar à demandada que: i) promova a 

exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito; 

ii) se abstenha de reenviar o nome da parte autora para quaisquer bancos 

de dados ou a protesto em razão do débito discutido nesses autos. Para o 

caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Ao mesmo tempo, 

designo audiência de conciliação para o dia 28 de abril de 2020, às 

17h30min. Cite-se a empresa requerida e intime-se a parte autora. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-69.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NAYMAX TRANSPORTES EIRELI - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA SUL LOGISTICA LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):
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DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000394-69.2020.8.11.0078. REQUERENTE: NAYMAX TRANSPORTES 

EIRELI - ME REQUERIDA: VIA SUL LOGISTICA LTDA - EPP Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 05 de maio de 2020, às 

13h00. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena 

julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado 

n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-54.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA & FONSECA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA SUL LOGISTICA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000395-54.2020.8.11.0078. AUTOR: SANTANA & FONSECA LTDA - ME 

REU: VIA SUL LOGISTICA LTDA - EPP Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 04 de maio de 2020, às 13h30. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-39.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SODEIRO & LOPES JUNIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA SUL LOGISTICA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000396-39.2020.8.11.0078. AUTOR: SODEIRO & LOPES JUNIOR LTDA - 

ME REU: VIA SUL LOGISTICA LTDA - EPP Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de maio de 2020, às 14h30. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000484-48.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALEXANDRA TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIAS CORREIA ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000484-48.2018.8.11.0078. EXEQUENTE: BRUNA ALEXANDRA TEIXEIRA 

DA SILVA EXECUTADO: VIAS CORREIA ENGENHARIA E PAVIMENTACAO 

LTDA - EPP Defiro o postulado em audiência, tendo a requerente o prazo 

de 05 (cinco) dias para acostar aos autos novo endereço da parte ré. 

Apresentadas as informações supra indicadas ou transcorrido sem 

manifestação o prazo suso, tornem os autos imediatamente conclusos. 

Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-60.2012.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERMINO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G2I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES OAB - PE0032458A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010066-60.2012.8.11.0078. REQUERENTE: LEANDRO FERMINO DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: G2I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA - ME Trata-se de ação de reparação de danos 

materiais e morais proposta por LEANDRO FERMINO DE OLIVEIRA SILVA 

em face de CAIO GALVÃO, devidamente qualificados nos autos. Após o 

regular trâmite processual, foi proferida sentença, oportunidade em que 

foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na 

exordial, sendo o demandado condenado ao pagamento da quantia de R$ 

14.313,00 (catorze mil, trezentos e treze reais) em favor do autor. 

Deflagrado o cumprimento de sentença e transcorrido in albis o prazo para 

pagamento, foi deferido o pedido de penhora online formulado pelo 

exequente, restando, todavia, inexistosa a diligência expropriatória (id 

6402953) Por conseguinte, foi deferido o pedido de expedição de carta 

precatória para penhora e avaliação de bens de propriedade do requerido 

(id 6402967), entretanto, embora requisitadas informações a despeito do 

cumprimento da missiva, não houveram informações pelo Juízo 

deprecado. Instada a indicar o endereço atualizado da parte executada, 

visto que o inserto na missiva de id 6402967 foi divergente do indicado na 

exordial, a exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer 06 (seis) 

meses sem qualquer manifestação ou indicação de outros bens passíveis 

de penhora. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 53, 

§4º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. No caso em tela, denota-se que a 

parte autora, mesmo intimada através de seu advogado, não promoveu os 

atos de diligências que lhe competiam, não restando outra alternativa 

senão extinguir o processo, em face de não ter a parte interessada 

promovido o regular andamento do feito, especialmente a indicação de 

bens do executado passíveis de penhora a fim de quitar o débito 

remanescente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

base no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Caso haja interesse, 

proceda-se à devolução dos documentos ao exequente e expeça-se a 

respectiva certidão de crédito. Sem custas e honorários. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 1005 de 1019



Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-16.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROTTA & ROTTA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M J DA SILVA SERVICOS AGRICOLAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000264-16.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: ROTTA & ROTTA LTDA 

EXECUTADO: M J DA SILVA SERVICOS AGRICOLAS Trata-se de ação de 

execução promovida por ROTTA & ROTTA LTDA em face de MJ DA SILVA 

SERVIÇOS AGRÍCOLAS ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Foi determinado a emenda a inicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

parte autora juntasse documentos comprobatórios de seu domicílio, 

identidade e qualificação da empresa, se era enquadrada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. O prazo supra transcorreu 

in albis, consoante se infere dos autos da certidão retro. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisados os autos e 

considerando a inércia da parte autora, indefiro a inicial e determino a 

extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do NCPC e artigo 51, §1º da 

Lei 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos. P.R.I. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-45.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LUZIA QUEIROZ 55094147153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adriana Taques (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000426-45.2018.8.11.0078. REQUERENTE: NEUSA LUZIA QUEIROZ 

55094147153 REQUERIDO: ADRIANA TAQUES Trata-se de ação de 

cobrança, na qual a parte autora alega é credora da requerida da 

importância de R$ 1.715,00 (um mil, setecentos e quinze reais), 

representados por nota promissória anexada aos autos. A parte 

reclamada, embora citada e intimada (id 29204763), não compareceu à 

audiência de conciliação (id 29448028), tampouco justificou sua ausência. 

É o breve relato. Decido. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas. Com efeito, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, tem a seguinte redação: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto." Como se vê, cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afastaria a obrigação do 

comparecimento do demandado, salvo se for por motivo justificado. 

Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: "Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz." No caso em tela, a 

parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, na medida em 

que juntou aos autos as notas promissórias, emitidas nos meses de julho e 

setembro de 2016. Assim, as afirmativas realizadas pelo autor na exordial, 

corroboradas com os documentos comprobatórios do débito e sem a 

devida resistência da parte, bastam para demonstrar a legitimidade da 

dívida, razão pela qual é devida a condenação da parte ré ao pagamento 

do montante prometido. Dessa maneira, a parte reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito, motivo pelo qual, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se a procedência do pedido. Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial para condenar a 

parte reclamada ao pagamento de R$ 1.715,00 (um mil, setecentos e 

quinze reais) devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação. Sem 

custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se. P.R.I. Sapezal/MT, 18 de março de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-04.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES OAB - RO2542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001487-04.2019.8.11.0078. INTERESSADO: CHRISTINA DE ALMEIDA 

SOARES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais 

proposta por CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES e ANTONIO SANTANA 

NESTORIO em face de PORTO SEGURO SEGUROS, devidamente 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei nº. 9.099/95. Inicialmente, do compulso dos autos, verifico que a 

prejudicial de mérito arguida na contestação merece guarida, consoante a 

seguir elucidado. Prescreve o art. 206, §1º, inciso II, alínea ‘b’, do Código 

Civil, in verbis: “Art. 206. Prescreve: § 1º Em um ano: II - a pretensão do 

segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: 

(...) b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da 

pretensão;”. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona ao concluir 

pela prescrição ânua em casos de inadimplemento contratual entre 

segurado e seguradora, veja-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO 

DE SEGURO. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 

PEDIDO ADMINISTRATIVO À SEGURADORA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. 1. 

Prescreve em um ano a ação de segurado contra seguradora, conforme 

disposto no art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916. 2. "O pedido do 

pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição 

até que o segurado tenha ciência da decisão" (Súmula n. 229/STJ).3. 

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 977356 MG 

2007/0187943-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 

Julgamento: 14/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/08/2011”. Corroborando: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. 

SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. O 

pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende a 

prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão de recusa, 

quando então volta a fluir o prazo remanescente. 2. Face a não 

comprovação da data em que o segurado efetivou o pedido administrativo 

do pagamento do seguro, termo inicial da suspensão do prazo 

prescricional, inviável em sede de recurso especial, a verificação da 

ocorrência da perda da pretensão. 3. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1168872 SP 2009/0230689-8, 

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

14/02/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2012”. 

Nesse contexto, dessume-se dos autos que o sinistro ocorrera em 

27.12.2014, tendo a indenização referente ao valor do veículo sido paga 

em março/2015, ou seja, entre o incidente automobilístico e a data do 

ajuizamento da demanda, transcorreram exatos 05 (cinco) anos, ao passo 

que entre a data do alegado pagamento a menor e a propositura da ação, 

transcorreram 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses. Destarte, ressoa 
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cristalino o decurso de lapso temporal superior ao prazo ânuo previsto na 

legislação de regência. Todas essas considerações, impõem o 

acolhimento da prejudicial arguida com a consequente improcedência dos 

pedidos iniciais. Posto isso, com base na motivação supra, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de 

prescrição, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 206, §1º, II, ‘b’, do CC. 

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. P.R.I.C. Sapezal/MT, 18 de março 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000078-08.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRINA APARECIDA PRISCILA LOPES OAB - 054.139.981-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. M. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Certidão Certifico que que procedi com o cancelamento da 

audiência de conciliação que estava designada para o dia 30/03/2020, 

cumprindo o determinado na Portaria 247/2020/PRES. TABAPORÃ, 18 de 

março de 2020. MARCOS ANTONIO DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos 

Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000077-23.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUNICE GONCALVES DA COSTA OAB - 025.649.221-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Certidão Certifico que que procedi com o cancelamento da 

audiência de conciliação que estava designada para o dia 30/03/2020, 

cumprindo o determinado na Portaria 247/2020/PRES. TABAPORÃ, 18 de 

março de 2020. MARCOS ANTONIO DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos 

Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000115-35.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHENIFFER CARLA REZENDE DA SILVA OAB - 058.163.801-84 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. S. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Certidão Certifico que que procedi com o cancelamento da 

audiência de conciliação que estava designada para o dia 30/03/2020, 

cumprindo o determinado na Portaria 247/2020/PRES. TABAPORÃ, 18 de 

março de 2020. MARCOS ANTONIO DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos 

Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000080-75.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. F. M. (AUTOR(A))

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENI FERREIRA FREIRE OAB - 989.551.601-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. M. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Certidão Certifico que que procedi com o cancelamento da 

audiência de conciliação que estava designada para o dia 30/03/2020, 

cumprindo o determinado na Portaria 247/2020/PRES. TABAPORÃ, 18 de 

março de 2020. MARCOS ANTONIO DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos 

Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000515-83.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Certidão Certifico que que procedi com o cancelamento da 

audiência de conciliação que estava designada para o dia 30/03/2020, 

cumprindo o determinado na Portaria 247/2020/PRES. TABAPORÃ, 18 de 

março de 2020. MARCOS ANTONIO DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos 

Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000518-38.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA LETICIA SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CARLOS DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Certidão Certifico que que procedi com o cancelamento da 

audiência de conciliação que estava designada para o dia 30/03/2020, 

cumprindo o determinado na Portaria 247/2020/PRES. TABAPORÃ, 18 de 

março de 2020. MARCOS ANTONIO DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos 

Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9443 Nr: 311-08.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Lopes Maroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:MT/9.576-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT

 Vistos.

Considerando, a nota de esclarecimento em face às dúvidas surgidas 

após a edição da Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, 

emitida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Que suspendeu a realização de quaisquer audiências e sessões plenárias 

do Tribunal do Júri no âmbito da primeira instância, ressalvada a hipótese 

prevista no art. 11, inciso III da Portaria n. 247/2020.

Considerando ainda, que a natureza destes autos não é abarcada pelo 

inciso III, do art. 11 da Portaria n. 247/2020, determino a suspensão da 

sessão de júri designada nestes autos para o dia 18/03/2020.

 No tocante ao pedido de suspensão do júri pela defesa, entendo que 

resta prejudicado, eis que tal medida já fora tomada.

 Destarte, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, retornem-se estes autos 

conclusos para designação de nova data para realização de Julgamento 

pelo Tribunal do Júri.

 Intimem-se os jurados, as testemunhas e interessados.

 Ciência ao Ministério Público Estadual e a Defesa.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5778 Nr: 2-94.2003.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Almeida do Amaral Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, José Aroldo 

Daniel, Walderi Roggia, Perci Dalla Corte, Verônica Dalla Corte, Cesar 

Antonio Brizot, Angélica Alves Ferreira, João das Dores Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio João de Carvalho 

Junior - OAB:6232/MT, João Batista Alves Barbosa - OAB:MT/4945, 

Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laurí Antonio Stuani - 

OAB:6.117-B/MT, Mauro Antonio Stuani - OAB:6.116/MT, Vênus 

Mara Soares da Silva - OAB:MT/8677

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 399 foi distribuída no PJE sob o nº 

1000588-45.2020.8.11.0086 para a 1ª VARA DE NOVA MUTUM , devendo 

a parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual 

pagamento de custas e diligências da referida missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5778 Nr: 2-94.2003.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Almeida do Amaral Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, José Aroldo 

Daniel, Walderi Roggia, Perci Dalla Corte, Verônica Dalla Corte, Cesar 

Antonio Brizot, Angélica Alves Ferreira, João das Dores Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio João de Carvalho 

Junior - OAB:6232/MT, João Batista Alves Barbosa - OAB:MT/4945, 

Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laurí Antonio Stuani - 

OAB:6.117-B/MT, Mauro Antonio Stuani - OAB:6.116/MT, Vênus 

Mara Soares da Silva - OAB:MT/8677

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 401 foi distribuída no PJE sob o nº 

: 1000112-35.2020.8.11.0109 para a VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA , 

devendo a parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual 

pagamento de custas e diligências da referida missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5778 Nr: 2-94.2003.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Almeida do Amaral Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, José Aroldo 

Daniel, Walderi Roggia, Perci Dalla Corte, Verônica Dalla Corte, Cesar 

Antonio Brizot, Angélica Alves Ferreira, João das Dores Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio João de Carvalho 

Junior - OAB:6232/MT, João Batista Alves Barbosa - OAB:MT/4945, 

Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laurí Antonio Stuani - 

OAB:6.117-B/MT, Mauro Antonio Stuani - OAB:6.116/MT, Vênus 

Mara Soares da Silva - OAB:MT/8677

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 404 foi distribuída no PJE sob o nº 

1001848-04.2020.8.11.0040 para a 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO, 

devendo a parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual 

pagamento de custas e diligências da referida missiva.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000245-59.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIR CORREIA DE ANDRADE (EXECUTADO)

JEFERSON CAMARGO CORDEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ Certidão Certifico que que procedi com 

o cancelamento da audiência de conciliação que estava designada para o 

dia 24/03/2020, cumprindo o determinado na Portaria 247/2020. 

TABAPORÃ, 18 de março de 2020. MARCOS ANTONIO DE FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, 

QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: 

(66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-56.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LAZARA JESUS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ Certidão Certifico que que procedi com 

o cancelamento da audiência de conciliação que estava designada para o 

dia 24/03/2020, cumprindo o determinado na Portaria 247/2020. 

TABAPORÃ, 18 de março de 2020. MARCOS ANTONIO DE FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, 

QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: 

(66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-71.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ Certidão Certifico que que procedi com 

o cancelamento da audiência de conciliação que estava designada para o 

dia 24/03/2020, cumprindo o determinado na Portaria 247/2020. 

TABAPORÃ, 18 de março de 2020. MARCOS ANTONIO DE FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 
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TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, 

QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: 

(66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-50.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000211-50.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:CATARINA 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Tabaporã Data: 28/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17070 Nr: 253-65.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A, MARCELO MUCCI LOUREIRO 

DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ DEZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO ALMEIDA 

GOMES - OAB:171484, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - 

OAB:144.880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Certifico que decorreu o prazo para o exequente se manifestar, assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 5 dias para dar prosseguimento do feito, 

com o recolhimento da diligência e apresentação de planilha de débito, sob 

pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40008 Nr: 453-62.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elir Eickhoff Pez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação das partes, por seu procurador e via 

remessa, para ciência quanto ao teor do(s) Oficio(s) Requisitório(s), 

expedido nos autos, nos termos do art. 11 da Resolução nº 00405/2016 

do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52978 Nr: 1066-43.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2020-GAB, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58973 Nr: 1704-42.2017.811.0108

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ODONE SILVA FORTES, Anders José Wohl, 

SILVANA MARIA DALMOLIN WOHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:MT 15.742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 Certifico que, conforme orientação recebida do Departamento Controle e 

Arrecadação do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, em 

virtude de que se entendeu que não há legitimidade desta comarca no que 

tange a cobrança das custas deste processo, CANCELO a cobrança, ora 

em tramite, remetendo os autos para baixa definitiva nos termos do Artigo 

6º, § 1º, do Provimento 12/2017/CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49926 Nr: 1545-70.2015.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DEMARI WEBBER, CLEDI KASBURG DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO ALVES DA SILVA, SANDRA REGINA 

RANGEL DA SILVA, Edinamar Alves Correa da Silva, BENEDITO BRIZOLA 

FERREIRA, MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA, Ed-Wilson Alves da 

Silva, LUIZ ZOLDAN, MARIA PERIN ZOLDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:6116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, nesta data, procedi à distribuição da carta precatória de 

citação do requerido Luiz Zoldan e Maria Perin Zoldan, no sistema PJE na 

comarca de Lucas do Rio Verde-MT sob a numeração 

1001503-23.2020.8.11.0045.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62945 Nr: 994-85.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:PR 

42.277

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida para apresentar no 

prazo de 15 dias apresentar contrarrazões.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-21.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PAULO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000430-21.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:RODRIGO PAULO 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DE MATOS 

BORGES POLO PASSIVO: LOJAS RENNER S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação Data: 05/05/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, 

TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-06.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO BEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (REU)

 

PROCESSO n. 1000431-06.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:JOAO AUGUSTO 

BEAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DE MATOS BORGES 

POLO PASSIVO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências 

de Conciliação Data: 05/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA RIO 

DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . 18 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000859-91.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA DA SILVA CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000859-91.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: DORALINA DA SILVA CEZAR REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita. No entanto, consigno que este poderá ser revogado a qualquer 

momento, caso verificado ser outra a situação dos autos. Nos termos do 

art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova. Designe-se audiência de 

conciliação conforme pauta do conciliador (a) deste juízo. Cite-se o réu, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334), 

valendo como termo inicial do prazo para a contestação a data do 

protocolo da manifestação do seu desinteresse, ficando desde já 

determinado o cancelamento da solenidade. Consigne-se no mandado que, 

o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Decorrido o prazo para contestar o 

pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Por fim, 

conclusos para deliberação. Às providências. Terra Nova do Norte, data 

da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000618-20.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO RAFAEL LUKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR SALVADOR - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000618-20.2019.8.11.0085. 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR E 

REPARAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por GLAUCIO RAFAEL LUKE em desfavor de 

CHURRASCARIA & LANCHONETE BOM PALADAR LTDA., todos 

devidamente qualificados nos autos. No ID. 23329845 foi determinada a 

intimação da parte autora para comprovar nos autos a miserabilidade 

alegada ou efetivar o recolhimento das custas. Manifestação do 

requerente no ID. 24024041, refutando a tese da hipossuficiência alegada 

na exordial, bem como aportado para fins de comprovação tão somente a 

carteira de trabalho e previdência social. Vieram os autos conclusos. 

DECIDO. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que subsistem vestígios externos que detém a capacidade 

de demonstrar que o requerente não se enquadra no conceito de pobreza 

e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, 

no estado potencial, ser privado do acesso ao Poder Judiciário, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. É que, do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, é 

possível divisar, com grau mínimo de segurança, que o requerente possui 

renda mensal considerável, demonstrando a existência de sinais 

exógenos de condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento 

das custas judiciais. Com efeito, “O benefício em tela tem por escopo 

possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à 

Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe 

salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza” [TJMT/AI nº 

1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas]. Na 

espécie, embora o requerente tenha aportado a carteira de trabalho e 

previdência social, tais circunstâncias não são suficientes, salvo melhor 

juízo, para comprovar a situação de miserabilidade alegada, eis que a 

parte autora deveria aportar o extrato bancário dos últimos 03 (três) 

meses, extrato de inexistência de veículos automotores e/ou bens ou 

qualquer documento idôneo para comprovar a referida miserabilidade. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A despeito de declaração expressa de 

pobreza, o juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita se, 

com base nas provas contidas nos autos, houver motivo para o 

indeferimento. 2. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a 

análise da controvérsia demanda o reexame de elementos fático 

probatórios, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no Ag 

949.321/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 
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01/04/2009). Registra-se que a declaração de pobreza goza de 

presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser 

indeferido se houver elementos em sentido contrário - hipótese dos autos. 

Portanto, diante desta moldura, INDEFIRO o requerimento de concessão do 

beneplácito da assistência judiciária gratuita. INTIME-SE o requerente para 

que, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, efetive o pagamento 

das custas judiciais, sob pena de extinção do processo sem o julgamento 

do mérito. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-74.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO PORFIRIO SANDOVAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000789-74.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): SANTO PORFIRIO SANDOVAL RÉU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. No entanto, consigno que 

este poderá ser revogado a qualquer momento, caso verificado ser outra 

a situação dos autos. Nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o 

ônus da prova. Designe-se audiência de conciliação conforme pauta do 

conciliador (a) deste juízo. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334), valendo como termo inicial do prazo 

para a contestação a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Por fim, conclusos para deliberação. Às providências. 

Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000550-70.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LIDIA PORTELA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Arresto, 

no valor de R$ 369,30 (Trezentos e sessenta e nove reais e trinta 

centavos). O referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o 

envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com a respectiva 

identificação dos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000550-70.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LIDIA PORTELA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Arresto, 

no valor de R$ 369,30 (Trezentos e sessenta e nove reais e trinta 

centavos). O referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o 

envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com a respectiva 

identificação dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-19.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR ALVES MEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNIC PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRANOVA DO 

NORTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000728-19.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): ARTUR ALVES MEIRA NETO REU: FUNDO MUNIC PREVID 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRANOVA DO NORTE Vistos. Trata-se 

de ação para concessão de aposentadoria por invalidez ajuizada por 

ARTUR ALVES MEIRA NETO em face de PREVITER – INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRA NOVA 

DO NORTE, todos qualificados nos autos em epígrafe. Conforme se 

depreende dos autos, a requerida, pela manifestação de Id. 26346688 

informou que o pedido de aposentadoria por invalidez, formulado pelo 

autor foi aprovado administrativamente, pugnando pela extinção do feito, 

ante a perda superveniente do objeto, bem como a condenação por má-fé 

do requente. Da mesma forma, o autor, ao ID. 26490941 manifestou o 

interesse na extinção do feito. Vieram os autos conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, cumpre assinalar que 

a lide posta em discussão não exige maiores delongas. Tendo em vista a 

informação de que o benefício de aposentadoria por invalidez foi 

concedido administrativamente ao autor, ante o desinteresse no 

prosseguimento do feito, infere-se a perda superveniente do objeto da 

presente demanda, eis que não terá o efeito pretendido quando do seu 

ajuizamento. Como bem leciona o professor Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “As condições da ação devem ser analisadas no momento do 

julgamento da demanda, e não no da sua propositura. Significa dizer que, 

presentes as condições da ação no momento de propositura, se por fato 

superveniente desaparecer uma delas, será caso de extinção por 

carência superveniente de ação.” (Manual de Direito Processual Civil, 2ª 

edição, Ed. Método, São Paulo, 2010, p.470). Assim, ante a perda do 

objeto da demanda, a extinção da ação sem resolução do mérito se impõe. 

Por fim, indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé, por não 

verificar presente a hipótese do artigo 80 do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da causa. Contudo, fica suspensa a exigibilidade, eis 

que beneficiária da gratuidade da justiça. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62432 Nr: 1254-71.2017.811.0085

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANA PAULA POLOVEI, ROSANGELA APARECIDA DE LIMA POLOVEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS OU QUEM POSSA 

INTERESSAR, Telefone ( ) -. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. A(O) Doutor(a) Janaína Rebucci Dezanetti, Juiz(a) de 

Direito da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, na forma da lei etc. e F A Z 

S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que, foi decretada a interdição de ANA PAULA POLOVEI, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código Civil, nomeando como 

curadora a Sra. ROSÂNGELA APARECIDA DE LIMA POLOVEI, tendo como 

causa da interdição DEFICIÊNCIA MENTAL, FÍSICA E AUDITIVA, nos termos 

da sentença proferida nos autos às fls. 48-49, abaixo transcrito o 

dispositivo legal.

Sentença: Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR a interdição de ANA 

PAULA POLOVEI, assim o faço com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

declarando-a relativamente incapaz e nomeando como curadora definitiva 

ROSÂNGELA APARECIDA DE LIMA POLOVEI, devidamente 

qualificada.Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório de 

Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo constar no 

edital o nome da interdita e de seu curador, a causa da interdição e os 

limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do CPC e art. 9º, III, do 

Código Civil.Compareça a curadora em cartório para a assinatura do termo 

de curadora definitiva.Esta sentença servirá como mandado de Registro 

de Interdição ao Cartório de Registro Civil competente, devendo este 

proceder a informação da interdição no assento de nascimento da 

requerida sem custas e emolumentos por ser a parte autora beneficiária 

da justiça gratuita.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil de Terra Nova do 

Norte - MT, encaminhando a presente sentença, que poderá servir como 

ofício.Expeça-se certidão de honorários à causídica nomeada nos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Silvana Lazaroto, digitei.

Terra Nova do Norte, 17 de março de 2020

Ercílio Giacomel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65337 Nr: 1201-56.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTILIA CARDOSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE WEBER DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 25.646/O, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, 

QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 21,00 (vinte e um reais). O referido valor deverá ser recolhido 

mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este 

Juízo, com a respectiva identificação dos autos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-61.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS SOCRATES MENDES MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA OAB - MT27542/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO. Intimação da parte Promovente através do(a) 

seu(sua) advogado(a) acerca da REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

anteriormente marcada para o dia 07.05.2020 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-83.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS SOCRATES MENDES MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA OAB - MT27542/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO. Intimação da parte Promovente através do(a) 

seu(sua) advogado(a) acerca da REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

anteriormente marcada para o dia 07.05.2020 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-38.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BOERI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA OAB - MT27542/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Intimação das partes Promovente e Promovida 

através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da REDESIGNAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA anteriormente marcada para o dia 07.05.2020 às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000194-75.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OVIDIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000194-75.2019.8.11.0085. Vistos. Trata-se de procedimento de 

Cumprimento de Sentença, devendo a Secretaria da Vara promover as 

devidas retificações junto ao sistema PJe. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(condenação e honorários), acrescido de custas processuais, se houver, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 
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parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000464-02.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANI DE OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca da petição ID 

30434588 para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-28.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca da petição ID 

30410783 para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-81.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PIRES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-61.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PIRES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 017/2020 - DIR/VBST

O Excelentíssimo Senhor Doutor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,

CONSIDERANDO o Ofício n. 453/2020-DAP, de 5 de março de 2020, no 

qual o Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

determina a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em face 

de F.L.S.F - Técnico Judiciário, para apuração de desobediência no 

descumprimento das determinações destinadas à regularização dos 

informes relativos ao período de 2012 a 2018.

 CONSIDERANDO a Portaria nº 42/2018-Diretoria, de 11 de dezembro de 

2018, que designa os membros da Comissão Permanente de Sindicância, 

para o biênio 2019/2020;

 RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar, com fulcro na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e na 

Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, que estabelece a 

obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de 

cargos, emprego e funções nos Poderes Executivos, Legislativo e 

Judiciário, bem como no Decreto Estadual 4.487/2002 e Instrução 

Normativa n. 4/2012/PRES , a Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar, com a finalidade de apurar a conduta imputada à servidora 

F.L.S.F, consistente em:

a) apuração de desobediência no descumprimento das determinações 

destinadas à regularização dos informes de imposto de renda relativos ao 

período de 2012 a 2018.

 Dessa conduta, resultou possível ofensa aos Atos Normativos 

mencionados no caput deste artigo, posto que não consta na pasta da 

servidora as declaração de bens, com indicação das fontes de renda, que 

deveria ter sido apresentado no final de cada exercício financeiro de 2012 

a 2018.

 Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a 

Comissão de Processo Administrativo de que trata o artigo anterior:

 PRESIDENTE: Abel Antônio Volpato, Oficial de Justiça, matrícula nº 10648, 

estável, efetivo, lotado na Central de Mandados;

MEMBRO: Wemerson Antônio de Oliveira, Oficial de Justiça, matrícula nº 

25638, estável, efetivo, lotado na Central de Mandados;

MEMBRO: Valéria Aparecida Pereira da Silva Ferreira, Oficial de Justiça, 

matrícula nº 25616, estável, efetiva, lotada na Central de Mandados;

Art. 3º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta dias) para a conclusão dos 

trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar .

 Art. 4º. Determinar seja dada ciência ao Departamento Auxiliar da 

Presidência informando o número do processo, para acompanhamento, à 

Corregedoria-Geral da Justiça e à Coordenadoria de Recursos Humanos, 

nos termos do art. 30 do Provimento nº 05/2008/CM, com envio de cópia 

desta Portaria.

 Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 18 de março de 2020.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

(assinado digitalmente)

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64070 Nr: 369-47.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 45.Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para:a)nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, ABSOLVER o acusado MARCOS PINHEIRO REIS quanto 

ao delito tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal.46.Certificado o 

trânsito e julgado oficie-se aos órgãos de registro criminal, nas formas da 

lei.47.Publique-se. Registre-se e intime-se.48.Às providências de estilo. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 68761 Nr: 1155-57.2019.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Evaristo de Camargo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24192/O

 28.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva 

e:a)CONDENO o acusado PAULO EVARISTO DE CAMARGO, vulgo 

“PAULINHO”, brasileiro, nascido em 14/11/1996, natural de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, filho de Evaristo Batista de Camargo e Maria de 

Fátima Conceição, inscrito no CPF sob o n° 703.668.161-60, como incurso 

nas sanções previstas no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.IV. (...) 

35.Assim, fixo a pena final, em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 

(QUINHENTOS) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas neste patamar. 

36.Regime de pena: tratando-se de réu tecnicamente primário e diante do 

quantum de pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “b”, 

§3º, do Código Penal, fixo o regime INICIALMENTE SEMIABERTO para o 

cumprimento da reprimenda.37.Detração penal: tendo em vista que o 

período da prisão provisória não corresponde com o total da fração 

aplicável ao caso, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do 

CPP, já que sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual 

fase processual.38.Substituição da pena: incabíveis as benesses do art. 

44 e 77 do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada.39.Da 

prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, 

verifico que em razão da quantidade de pena aplicada e regime imposto, 

não permanecem os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), 

razão pela qual revogo a prisão preventiva outrora decretada, e autorizo 

ao réu recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA DO RÉU, 

devendo ser posto em liberdade se por outro motivo não deva permanecer 

preso.(...) 42.Quanto à droga apreendida à fl. 04, DETERMINO a sua 

incineração, tudo de acordo com o que estabelece a Lei 

11.343/2006.43.Dos bens apreendidos:(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59697 Nr: 50038-40.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reunidas Serra Negra - ADMINISTAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES, Antonio Sanches Filho, Sabrina Sanches Andreotti, 

Karina Sanches Valerio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Stallbaum Bernini - 

OAB:12.396/MT, Daiane Caroline da Silva - OAB:25.708/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e determino o prosseguimento da 

execução.Intimem-se.Revendo meu posicionamento anterior, indefiro o 

pedido de expedição de ofício à SEMA e de expedição de mandado de 

constatação a ser cumprido pelo oficial de justiça, porquanto o Ministério 

Público tem poder de requisição previsto no art. 129, VIII, da Constituição 

Federal, incumbindo a ele, enquanto exequente, instruir o feito para prova 

de suas alegações.Intime-se o Ministério Público para indicar bens para 

penhora e também para indicar a conta bancária de Fundo de Meio 

Ambiente para expedição de alvará para transferência do dinheiro 

depositado pela parte executada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59698 Nr: 50040-10.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sanches Filho, Sabrina Sanches 

Andreotti, Karina Sanches Valerio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Caroline da Silva - 

OAB:25.708/MT

 Vistos, etc.

Por se tratar de cumprimento de sentença, não há risco de decisões 

conflitantes com a Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000.

Desse modo, reconsidero a decisão que determinou a suspensão do feito 

e determino o seu prosseguimento.

Dê-se vista à parte executada sobre os documentos de fls. 609/615.

Após, conclusos para decisão da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59699 Nr: 50042-77.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sanches Filho, Karina Sanches 

Valerio, Sabrina Sanches Andreotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Caroline da Silva - 

OAB:25.708/MT

 Vistos, etc.

Por se tratar de cumprimento de sentença, não há risco de decisões 

conflitantes com a Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000.

Desse modo, reconsidero a decisão que determinou a suspensão do feito 

e determino o seu prosseguimento.

Dê-se vista à parte executada sobre os documentos de fls. 763/768 e 

770/784.

Após, conclusos para decisão da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 100556 Nr: 755-12.2012.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO JOSÉ ROMANI, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOR ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:

 Dessa forma, DEFIRO a realização de leilão para alienação judicial do bem 

penhorado, determinando a designação de datas para os atos, nos termos 

do artigo 886 e ss. do CPC.Por consectário lógico, NOMEIO para o encargo 

os leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial 

matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA 

SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 

29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e 

LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 

66/2013, com base no art. 883 do CPC. Por corolário, FIXO a comissão dos 

leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem 

arrematado, pagos pelo arrematante em caso de venda e 2,5% (dois e 

meio por cento) sobre o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de 

pagamento ou remissão.Ademais, PROCEDA a secretaria com a 

designação da hasta pública, consignando-se desde já que no caso de 

necessidade da 2ª praça, o bem não poderá ser arrematado em lance 

inferior a 60% (sessenta) por cento de seu valor, em respeito ao art. 891 

do CPC. No mais, ATENTE-SE a secretaria para a devida intimação das 

partes, bem como eventuais credores hipotecários e demais credores com 

privilégio e preferência sobre o bem penhorado, acerca da data designada 

para o ato, bem como para que ocorram as devidas publicações (art. 887, 

do CPC).Em seguida, EXPEÇA-SE edital de leilão judicial, atentando-se aos 

requisitos do art. 886 e seus incisos do código de processo civil. Após, 

ENCAMINHE-SE com 30 (trinta) dias de antecedência, o edital do leilão 

judicial aos Leiloeiros oficiais, a fim de que esta publique o edital do leilão 

j u d i c i a l ,  c o n f o r m e  d e t e r m i n a d o  p e l o  a r t .  8 8 4  d o 

CPC.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 16 de 

março de 2020. JORGE HASSIB IBRAHIMJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 101048 Nr: 297-58.2013.811.0102
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJT SUPERMERCADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 Código nº 101048

VISTOS.

Ante a manifestação de fl. 49, certifique-se a serventia quanto a resposta 

do ofício expedido à fl. 38.

Não havendo resposta, expeça-se ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, conforme requerido à fl. 49.

Em seguida, INTIME-SE a exequente para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco), dias.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 16 de março de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 102724 Nr: 624-66.2014.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE, JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - 

OAB:OAB/PR 65716, PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 102724

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de intimação dos executados 

por meio de advogado já fora apreciado à fl. 70.

No mais, INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora sobre bem imóvel, uma 

vez que o executado ainda não foi intimado para o cumprimento voluntário.

Assim, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias dar 

prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 03 de março de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 3734 Nr: 101-06.2004.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FLORESTA LTDA, ROSIMAR 

HOESKER CELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ALEXANDRE GOMES 

BEZERRA DA SILVA - OAB:MT-8297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, JOÃO LUIZ SPOLADOR - OAB:5453, Luiz 

Ferreira Vergílio - OAB:4614

 Cód. 3734

Vistos.

I- Intime-se a executada Madeireira Floresta LTDA, na pessoa de seu 

representante legal, bem como por intermédio de seu advogado constituído 

nos autos para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar acerca da 

penhora e avaliação efetuada às fls. 302 e 437.

II- certifique-se o decurso de prazo de eventual recurso de embargos 

quanto a executa Rosimar Hoesker Cela intimada às fls. 454v.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Vera, 16 de março de 2020.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4130 Nr: 33-66.1998.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS M. B. M. LTDA, OTO METZLER, 

ANDRINO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da executada de fl. 397, devendo 

permanecer o bloqueio de transferência em todos os veículos de fl. 

360.Após, nada sendo requerido pelas partes, suspenda-se o processo 

pelo prazo de 01 (um) ano, em virtude do parcelamento da 

dívida.Intimem-se.Cumpra-se.Vera/MT, 17 de março de 2020. JORGE 

HASSIB IBRAHIMJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63270 Nr: 271-41.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR FORTUNATO MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELMIRO CLÓVIS GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ PARUCCI LONGUI - 

OAB:OAB/MT 25487, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:MT-4.146-A

 Código nº 63270

VISTOS.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL em que ALAOR 

FORTUNATO MATHIAS pugna pela busca de endereço do executado 

através de ofícios aos órgãos públicos.

No entanto, é sabido que cabe a parte requerente realizar diligências para 

localizar o endereço da parte requerida. Portanto, não se justifica que a 

exequente transfira ao Judiciário o ônus de localizar o executado.

A intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a 

órgãos públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre o 

endereço do executado, deve ser medida excepcional, somente realizada 

após efetiva comprovação do exaurimento das diligências possíveis, o 

que não se deu no presente caso.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas do endereço.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 17 de março de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65045 Nr: 610-63.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO VERDE MADEIRAS LTDA - ME., 

BENJAMIM AFINOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO CANAN - OAB:9180/O

 Tendo em vista a existência de valores bloqueados nos autos e 

considerando o tempo em que os valores encontram-se bloqueados, como 

forma de evitar prejuízo à exequente, o desbloqueio deverá ser efetivado 

apenas após o trânsito em julgado desta sentença.PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 16 de março de 

2020.Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66258 Nr: 256-04.2007.811.0102
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSIN & CIA LTDA-ME., GEMA MARIA TOSIN, 

AIRTON RENI TOSIN, ANA CAROLINA TOSIN, JOSÉ TOSIN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a execução de pré-executividade 

apresentada.No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar o que entender de direito, dando prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção da execução fiscal.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 

16 de março de 2020.JORGE HASSIB IBRAHIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66677 Nr: 651-93.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP, FERNANDO BRUNO CRESTANI, GEANE TORRES TEIXEIRA, 

LEONARDO CRESTANI JUNIOR, MOACIR RIBEIRO, ODAIR RIBEIRO, 

RONALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B, 

JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU - OAB:12.390

 Código nº 66677

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte exequente face 

da sentença prolatada nos autos.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC (fls. 82).

A embargada apresentou a defesa às fls. 85/87.

É o breve relatório.

 Passo a decidir.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da sentença 

ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a parte 

embargante, irresignada, busca, realmente, nova sentença.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, CONHEÇO dos 

presentes embargos, porém os REJEITO, mantendo, in totum, a sentença 

embargada.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 16 de março de 2020 .

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66908 Nr: 880-53.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATÍLIO CELCIO KEMPF, HILDO POSSA, INELDA 

TEREZINHA DALLA CORTE POSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Ante o exposto, indefiro o pedido de buscas junto ao sistema ANOREG e 

INFOJUD, formulado pela parte exequente.INTIME-SE a parte exequente 

acerca do prosseguimento do feito, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 16 de março 

de 2020.JORGE HASSIB IBRAHIMJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68179 Nr: 1065-57.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, IVAIR DAMBROS REOLON, 

ERIVELTON MUNARETTO, EVERTON MUNARETTO, ARMELINDO 

MURANETTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 68179

VISTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente execução fiscal em face 

de SAFRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA E OUTROS, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte executada informou o pagamento do débito, com relação à CDA 

2008675, juntando aos autos o respectivo comprovante (fl. 87).

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se dos autos que a parte executada quitou o débito apenas com 

relação à CDA 2008675.

Certo é que a disciplina do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil 

traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

restando, como via de consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução com relação à CDA 

2008675, com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925, do Código de 

Processo Civil.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

INTIME-SE a parte exequente para o prosseguimento da execução no 

prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 17 de março de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68277 Nr: 1163-42.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOLZIR BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Código n. 68277

VISTOS.

Intime-se a Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

quanto a petição e documentos juntados às fls. 95/99.

Após, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Vera/MT, 17 de março de 2020.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72080 Nr: 49-29.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉCRIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS ZANELLA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 72080

VISTOS.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 03 de março de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 100127 Nr: 343-81.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Código nº 100127

VISTOS.

Realizada tentativa de intimação do réu acerca da sentença prolatada às 

fls. 215/240, a mesma restou infrutífera, conforme certificado às fls. 244 e 

273.

 Diante disso, DETERMINO a intimação do réu por EDITAL.

Após, CUMPRA-SE a decisão de fl. 262 e demais determinações 

pendentes.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 03 de março de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 100033 Nr: 249-36.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORISMAR LUIZ BARUFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:11.553

 Código nº 100033

VISTOS.

Tendo em vista a portaria-conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, a qual estabelece medidas de prevenção ao contágio 

pelo Covid-19, REDESIGNO a audiência aprazada nos autos para o dia 25 

DE MAIO DE 2020, ÀS 15h30min.

No mais, INDEFIRO o pedido de fls. 331/331-v°, uma vez que não há 

comprovação nos autos do exaurimento das diligências possíveis para 

busca do endereço da testemunha.

INTIMEM-SE as partes e as testemunhas.

DÊ-SE ciência ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 17 de março de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116080 Nr: 1245-58.2017.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON MAROCCO, MARINÊS FÁTIMA GALLI 

MAROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Celeste Ltda - 

COMICEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado (a) da parte autora, para que se manifeste quanto 

ao Ofício juntado à ref. 103, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66374 Nr: 368-70.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA ARAÇATUBA LTDA., CARMO 

BERGMANN, ANISIA ANSCHAU BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 66374

VISTOS.

Defiro os pedidos de citação de fls. 98/99.

Citem-se como requer.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Com o retorno da missiva, INTIME-SE a exequente para dar 

prosseguimento no feito em 15 (quinze) dias.

Vera/MT, 17 de março de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67218 Nr: 108-56.2008.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON SEIBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL SORRISO, 

MAPFRE SEGUROS, SEGURADORA BANCÁRIA, INDUSTRIAL E DE 

VALORES LTDA - SEBIVAL, IRB-INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL, 

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE CARVALHO 

PAGNONCELLI - OAB:7587/MS, DEBORA SCHALCH - OAB:69055, 

FÁBIO RICARDO CAVINA - OAB:MT 9576-A, JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:6.611, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT, 

TAUAN FIORIN GEBIN - OAB:24.849/O, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427

 Código nº 67218

VISTOS.

Inicialmente, tendo em vista a certidão de fl. 2.425, INTIME-SE o exequente 

VANDERSON SEIBERT para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informando se houve o pagamento dos valores 

indicados na petição de fl. 2.388.

Intimem-se os demais exequentes para se manifestar em 15 dias a fim de 

requerer o que entender de direito.

 Decorrido o prazo, certifique-se e, após, conclusos.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 16 de março de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 101196 Nr: 443-02.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCRANIA MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 66374

VISTOS.

Defiro os pedidos de citação de fls. 98/99.
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Citem-se como requer.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Com o retorno da missiva, INTIME-SE a exequente para dar 

prosseguimento no feito em 15 (quinze) dias.

Vera/MT, 17 de março de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-46.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DE FARIAS OAB - MT24871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Processo n. 1000145-46.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: 

ALEXSANDRO DE FARIAS - MT24871/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 08/05/2020 Hora: 15:00 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 18 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 118908 Nr: 2404-36.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNO DA SILVA OLIVEIRA, ROMARIO 

GONÇALVES MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O

 Código nº 118908

VISTOS.

Tendo em vista a portaria-conjunta n. 247, da Corregedoria Geral da 

Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, REDESIGNO a audiência 

aprazada nos autos para o dia 26 DE MAIO DE 2020, ÀS 13h00min.

INTIMEM-SE as partes e as testemunhas e DÊ-SE ciência ao Ministério 

Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CANARANA 

 

EDITAL Nº. 010/2020-DF 

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONRADO MACHADO 

SIMÃO -  JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE CANARANA-MT, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA 

LEI, ETC... 

 

CONSIDERANDO o decurso do prazo previsto no Edital nº 008/2020-

DF sem interposição de recurso contra o resultado nele contido; 

 

RESOLVE tornar públicas as NOTAS DOS CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA, em 

conformidade com o Edital nº 001/2020-DF, de 17 de janeiro de 2020, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE/MT Edição nº 10658. 

 

1. Dos candidatos classificados para a correção da prova prática de sentença 

 

1.1 Classificados na Ampla Concorrência 

 

INSCRIÇÃO CANDIDATO 

QUANTIDADE DE 

ACERTOS NA PROVA 

OBJETIVA 

NPO* 

1 Amado José Ferreira Filho 14 70 

3 Cátia Simone Branco Andreatta 18 90 

5 Claire Aparecida Maciel Silva 13 65 

10 Karolliny Garcia Souza Larentis 12 60 

16 Stéphanie Winck Ribeiro de Moura 14 70 

18 Vanessa Rodrigues Tiarini 13 65 

Nota explicativa: 

NPO* = Nota na Prova Objetiva 

 

2. Da Correção da Prova Prática de Sentença  

 

2.1 Os candidatos mencionados neste Edital terão suas provas práticas de sentença corrigidas, 

conforme os critérios estabelecidos no Edital nº 01/2020-DF.  

2.2 Ao final da correção das provas práticas de sentença será publicado Edital com a ordem 

de classificação dos candidatos. 

 

Canarana-MT, 18 de março de 2020 

 

 

CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal  
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EDITAL Nº. 011/2020-DF 

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONRADO MACHADO 

SIMÃO -  JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE CANARANA-MT, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA 

LEI, ETC... 

 

RESOLVE tornar público, o RESULTADO PROVISÓRIO DOS 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO DE JUIZ LEIGO, em 

conformidade com o Edital nº 001/2020-DF, de 17 de janeiro de 2020, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE/MT Edição nº 10658. 

 

1. Da classificação provisória dos candidatos  

 

1.1 Classificados na Ampla Concorrência 

  

CL* INSCR* CANDIDATO NPO* NPPS* NOTA FINAL* 

1º 3 Cátia Simone Branco Andreatta 90 87,50 88,13 

2º 10 Karolliny Garcia Souza Larentis 60 85,00 78,75 

3º 16 Stéphanie Winck Ribeiro de Moura 70 80,00 77,50 

4º 1 Amado José Ferreira Filho 70 80,00 77,50 

5º 5 Claire Aparecida Maciel Silva 65 60,00 61,25 

6º 18 Vanessa Rodrigues Tiarini 65 60,00 61,25 

 

Notas explicativas: 

CL* = Classificação 

INSCR* = Número de inscrição  

NPO* = Nota na Prova Objetiva 

NPPS* = Nota na Prova Prática de Sentença 

NOTA FINAL* = {[NPO+(NPPS x 3)]} 

 

2. Do recurso 

 

2.1 O candidato poderá interpor recurso contra o presente resultado provisório no prazo de 2 

(dois) dias a contar da publicação deste Edital, exclusivamente por meio do endereço 

eletrônico canarana.distribuidor@tjmt.jus.br.  

 

Canarana-MT, 18 de março de 2020 

 

 

CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal  
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